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1 957 മാര്ച്ച് 17 ഞായര ലക്കം 11 

കാഷ മീറില് വാദി പ്രതിയുയി! 
പാകിസ്കാന് കാഷ്മീഠിനെ ആ 

ക്രമിച്ചപ്പോള്, ഇന്ഡ്യയോടചേ 
ന്നു നില്ക്കുന്നതിദ തീരുമാനിച്ച 
കാഷ്മിറിന്െറ സഹായത്തിനായി 

_ ഇന്൯ഡ്യ൯നസൈണ്യയം ആ രാജ്യത്തു 
& പ്രവേശിക്കുകയും പാകി ന്ത്ഠ൯ 

സൈനൃത്തിനെറയും മല വര൪.ങ്ങ 
, ടെയും മുന്നേററത്തെ തടയകയ്യം 
ചെയ്തു. പാകിസ്താന് അന്യായ 

ആക്രമണത്തെപ്പററി ഇന് 
4 ഐകൃയരാഫ്ടസഭയില് പരാതി 
ടം ഈ ആരോപണത്തെ പാ 

സ്റ്റാന് ആദ്യം ,നിഷേധിച്ചെങ്കി 
പിന്നിട്ട സമ്മതിക്കുകയയണ്ടായി. 

_ഏന്ന്ഷ്മിര് മുഴവന് കൈ വശപ്പെട്ട 
ച ത്തന്നതിന് ഇന്൯ഡ്യയ്ത്കു സാധിക്കു 
മായിരുന്ന അവസരത്തില് ഒരു യു 
ദ്ധവിരാമസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാ 
തെ ഐക്യരാഷ്ട സംഘടന ഒന്നും 
തന്നെ അവിടെ ' സാധിച്ചില്ലെന്നു 
പറയാം... ആംഗ്ഗോ---അമേരിക്കന് 
കൂടകെട്ടിന്െറ ശിതസമര താല്പ 
യ്യങ്ങളും ചരട്ടവലികളും അനുസരി 

“ കഴിഞ്ഞ ഒന്പതു വഷക്കാഠം 
കാഷ്ഷ്മിര് പ്രശ്നം ചൂട്ടപിടിച്ചം 
തഞുത്തേം സ്ഥിതിചെയ്ത്ിരുന്നു പാ 
കിസ്താനെപ്പുററി പരാതിയ്യമായി 

. ചെന്ന ഇസഡ്യയെ കുററപ്പെടടത്തി. 
“പബ്രിട്ട്'ഷ്---അ മേരിക്കന് നേതൃത്വ 

ത്തില് ഐക്യരാഫ്മരക്ഷാസമതി 
അടൂത്തയിട രണ്ടു പ്രമേയങ്ങള് പാ 
സ്റ്റാക്കുകയയണ്ടായി. എന്താണു് കാ 
ഷമീര് കായ്യത്തില് വാദി പ്രതിയാ 
കാന് കാരണം? 4 

ഓ വാചകത്തില് പറഞ്ഞാല് 
പാകിസ്ക്ാന് ആംഗ്ഗോ-അമേരിക്കന് 
വലയത്തില് നില്ക്കുന്നതുപോലെ 
ഇന്ഡ്യാ നില്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ 
ണ് ഇതിന്െറ കാരണം എന്നു 

പറയാം. പാശ്ചാതൃശക്തികളുടെ 
താല്പയ്യമനുസരിച്ചു് ലോകത്തിലെ 
സകല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും അവര നി 
റം കൊടുത്തു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ചി 
ല ഉദാഹരണങ്ങള് മാത്രം പായാം. 
ഹംഗറിയില് റഷ്യഴൊതൊിരായി 
വിപ്ളവം നടത്തി മരണംവരിച്ച 
വരെ അമേരിക്കയും ബ്ബിട്ടനും രക്ത 

സാക്ഷികളും ദേശാഭിമാനികളമായി 
പ്രഖ്യാപിച്ച. അതു നല്ലതുതന്നെ, 
പക്ഷെ, അല്ജീറിയായില് ഫ്രുഞ്ചു് 
അം.ധിപത്യത്തിനെതിരായി പട 
വെട്ടിമരിക്ക്ന ദേശഭക്തരെയ്യം 

സൈപ്പസില് ബ്രിട്ടിഷ് ആധിപ 
തൃത്തെ എതിത്തു മരണം വരിക്കു 
ന്നവരെയ്യം ദേശാഭിമാനികജം രക്ത 

സാക്ഷികളുമായി പാശ്ചാത്ൃശക്തി 
കള് ഗണിക്കുമൊ? കെനിയായില് 

അഞ്ച,ശതമാനത്തില് താഴെയുള്ള 

പ്വെള്ള ക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷ 

ണത്തെ എതിത്ത കറുത്ത മനുഷ്യരെ 

ബ്ബിട്ടന് എസത്തുചെയ്തു? ഗവമ്മെന്വു 

കണക്നെുസരി പം (അതൊരിക്കലും 

കട്ടതലാനുകയില്ല) പതിനായിര 
ത്തിലധികംപേരെ കെനിയായില് 
വെടിവയ്തുകയൊ തൂക്കിക്കൊല്ലുക 
യൊ ചെയ്തു. കമ്ത്യണിയ്ക്റ് ഏകാ 
ധിപത്യത്തെ ന്യായമായും ശക്തി 
യായം എതിരക്കന്ന ആംഗ്ലഗോ---അ 

മേരിക്കന് ശക്തികള് പോര്ട്ടഗലി 
ലെയും സ്റെയിനിലെയും തുരുമ്പു പി 
ടിച്ച ഏകാധിപതികളെ ചങ്ങാതി 
മാരായ! ഗണിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടന്, അ 
മേരിക്കാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ 
മഫനിയമായ പല സംഭാവനകളെ 
യം വിസ്മരിച്ച കൊണ്ടല്ല അവരു 
ടെ കുററങ്ങള് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാ 
ണിക്കുന്നതു്. അന്താരാഷ്ട്രിയ രം 

ല് ി [ , ഗത്ത് വന് ശക്തികളുടെ താല്ലയ്യ 

ങ്ങളോട്ട ബന്ധപ്പെട്ട മാതമാണ്് 
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും (കാഷ്മീറും 
അതിരപ്പെടന്നു മെകകായ്യും ചെയ്തു 

പ്പെട്ടന്നതു് എന്നു കാണിക്കാന് ഇ.തൂ 
യം പറഞ്ഞതാണു. 

ഇന്ഡ്യ ഒരു ചേരിയിലും നില് 
ക്കാതെ സ്വതന്ത്രയായിനിന്ന് ഓ 

രോ പ്രശ്ശത്തെയും സമീപനം ചെ 
ന്നതു് പാശ്ചാതൃശക്തികളെ വ 

ല്ലാതെ അരിശം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഇന്ഡ്ൃയയടെ ഒരു പ്പോവിന്സി 
നെറ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടി 
ന് ഇന്ഡ്യയോടുള്ള മനോഭാവം 
ഒരു കോളേജുപ്പിന൯സിപ്പാളിന്കോ 
ളേജിലെ ഒരു ട്യൂട്ടറോട്ടുളു മനോഭാ 
വമാണ്െെന്നു തോന്നിക്ക ത്തക്ക വിധ 
ത്തിലാണ് ബ്ചിട്ടിഷ്ഠ് പത്രങ്ങള് 
ഇന്ഡ്യയെപ്പാഠി അഭിപ്രായങ്ങള് 
തട്ടിവിട്ടന്നത്. റഷുൃക്കെത രായ്യള്ളൂ 

സൈനിക. സഖ്യങ്ങളിര ചേര്ന്നു” 
വന്ശക്തികളുടെ വാലിതതുങ്ങി 
കഴിയാന് ഇന്ഡ്യൃയ്ക്കു മനസ്സ്യണ്ണെ 
കില് കാഷ്മീര് പ്രശ്നം എളുപ്പം 
പരിഹരിക്കപപ്പുടം എന്നു കാണാ൯ 

പ്രയാസമില്ല. ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വാ 

തന്ത്രൃയം അത്ര വിലകുറഞ്ഞതായി 
ഇന്ഡ്യ്യാക്കാര് കരുതാത്തതുകൊണ്ടാ 
ണ് ആരംഭത്തില് ലളിതമായിരു 
ന്ന കാഷ്മീര ആക്രമണക്കായ്ക്ം 
ഇന്നൊരു സകങ്കിരത്ണ്പ്രശ്ശമായി ഇ 

പ്പോഴും നിലകൊളളുന്നത്. 

കാഷ്മീര് കായ്യത്തില് ഇന്ഡ്യ 
ഡെപ്പുററിയുള്ള പ്രധാന പരാതി 
അവടെ ഒരു ഫിതപരിശോധയ 

നടത്തുന്നതിന് ലി 
ന്നില്ലെന്നുള്ള താണത്. 47 ഒയ്യോ 
ലി കാഷ്മീര് മഹാരാജാവു“ 

ഇന്൯ഡ്യയോട്ട ചേതന്നരാിനു സ്വീക. 

രിച്ചു നടപടി സ്ഥിരികരിക്കുന്ന തി 



ലാ 

ന് പൊതുജനഹിതം പിന്നാലെ 

ആരായുന്നതാണെന്നു” ഇന്ഡ്യാഥവ 

മ്മെന്വ്വ് അന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഏ 

നനുള്ളതു ശരിതന്നെ. അങ്ങനെ പ 

റഞ്ഞതു് ഒരു രാഷ്ട്രിയ മഠയത്തരമാ 
യി ഇന്നു കരുതുന്ന പലരുമുണ്ട്. 

ഏതായാലും പാകിസ്താന് സൈന്യ 

ത്തെ പിന്വലിക്കുക മുതലായിഹിത 

പരിശോധനക്ക് ഇന്ഡ്യാ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടിരുന്ന വ്യവസ്ഥകള് നിറവേ 
ററപ്പെട്ടില്ലെന്നുതന്നെയല്ല, പാകി 
സ്താന൯ പല സൈനിക സഖ്യങ്ങ 
ളില് ചേര്ന്നു” ശിതസമരം കാ 

ഷ്മിറിലും അങ്ങനെ ഇന്ഡ്യയുടെ 

പടിക്കലും എത്തിക്കുകകൂടെ ചെയ്ത. 

റഷ്യക്കെതി ഠായിട്ടാണെന്ന് അമേ 

രിക്കയോടം ഇന്ഡ്യക്കെതിരായിട്ടാ 

ണെന്നു റഷ്യയോട്ടം പാഞ്ഞു” പാ 
കിസ്ത്ാന് ആയുധങ്ങള് സംഭരിച്ചു 
കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്, ഇന്ഡ്യയുടെ 

ഭാഗമായ കാഷ്മീര് പ്രജായത്തഭര 
ണരിതിയിലും വികസന പരിപാ. 
ടികളിലം കൂടെ മുമ്പോട്ട നീങ്ങുക 
യായിരുന്നു. കാഷ്മിറിലെ തെര 
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളില് 
കുടെ ജനഹിതം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 

ജനകിയഭരണ സസ്പ്യദായമനുസരി 
ച്ച് സ്വതന്ത്രമായി തെരഞ്ഞെട്ടക്ക 
പ്പെട്ടന്ന പാര്ലിമെ൯റില്കൂടെ ജന 
ഹിതം അ്മറിയുന്നില്ലെന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടു 
പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഭാവിക്കു 
ന്നെങ്കില് അതു വിചിത്രംതന്നെ. 

ജനഹിതത്തെപ്പററി ഇന്ഡ്യയോട്ട 
പദേശിക്കുന്ന പാകിസ്ത്ാനില്ലം അവ 
രുടെ കിഴിലുള്ള കാഷ്മീര് പ്രദേശ 
ത്തും ഇതുവരെയ്യം ഒരു പൊതുതെര 

ഞ്ഞടടപ്പുപോലും നടന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ള. 
തു് അതിലും വിചിത്രമായതാണ്ഞ്. 

മതത്തിന്െറ പേരില് ഒരു ഹിത 

പരിധശാധന നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു 
പൃതിയ സംരംഭത്തിന്െറ ഫലം കാ 

ഷ്മിറിലും ഇന്ഡ്യയിലും പാകി 
സ്ത്രാനിലും അനിയന്ത്രിതമായ വ൪ 
ഗ്ലീയ ലഹള അഴിച്ചുവിട്ടകയായി 
രാക്കും എന്നുത്ളൂുതിനു സംശയമില്ല. 
കാഷ്മിറില് മുസ്ളീങ്ങള് കൂട്ടത 
ലുുളതുകൊണ്ട് അതു പാകിസ്ത്ാ 
നില് ലയിച്ചേ മതിയാവു എന്നു 
പറയുന്നവര് ഇന്ഡ്യയിലെ നാലു 
കോടി മുസ് ളിങ്ങളുടെ കായ്യും ആ 
ലോച്ചക്കേണ്ടതാണ്ട്. മുസ്ളിം രാ 
ഫലമായ പാകിസ്താനില് ഇതരമത 
സ്ഥ രണ്ടാം തരം പൌരന്മാര് മാത്ര 
മാണ്ട്. മതേതരരാഷ്ടമായ ഇന്ഡ 
യില് അങ്ങനെയല്ല. കിയാ 

കാവ്മിര്൪ വാദം സ്വികരിക്കുന്ന 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

തുട൪ക്കഥ__രണ്ടുസ്നേഹിതന്മാര് 

ത്ത ദ്ധ്യായം ടട 

. ഒരുയൃവകുരുടന് 

എം. 

നീലിമകലന്ന തിബേജയ്യാസ്ത 
ടാകവൃയം പച്ചപുതച്ച മുന്തിരിത്തോ 
പ്പുകളും, റോമാക്കാരും ധനികന്മാരു 

മായ യഹൂദരും പാക്കുന്ന സുന്ദാഹ 
മ്മൃങ്ങളും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ആ 

സംഘം ദമസ്ത്യോസു ലക്ഷ്യമാക്കി 

യാത്രതുടന്നു. തി3ഃബയ്യാസും കഫ 
ന്നഹുമും ക്രമേണ കാഴ്ചയില് നിന്നു 

പ ് 

പാശ്ചാതൃശക്തികള് ചെയ്യുന്നതു് 
ഇന്ഡ്യയെ പൂര്ണ്ണ ഹിന്മൃരാജ്യമാ 

ക്കുന്നതിനു വെമ്പല്കൊള്ളുന്ന മത 

സംഘടനകളെ, പരോക്ഷമായി ശ 

ക്തിപ്പെടുടത്തുകയാണു് എന്നവരഗ്ര 
ഹിക്കാത്തു താണു കഷ്യാ. 

പ്രജായത്തഭരണ രിതിയില്കൂടെ 

സമുദായ മൈത്രിയിലം സമാധാന 

ത്തില്യം പുരോ ഥമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്ന കാഷ്മീറില് കാലചകം പ്പാ 
കോട്ട തിരിച്ചു വയ്ത്കാനുകൂള ശ്രമം തട 
യപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാണു്. ഒരു 

പക്ഷെ, പാകിസ്കാ൯ അധീനതയില് 
ഒമ്പതു വരഷം കഴിഞ്ഞ കാഷ്മീറ 
വിഭാഗം അവര്ക്കു വിട്ടകൊടുത്തു് 
ഇന്ഡ്യയും പാകിസ്താനും സൌ 
ഫഹാര്ദുതയില് കഴിയുന്ന തായിരിക്കും 
പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിഹാര 

മാര്ഗ്ഗം. എന്നാല് ആം്ഗോ--അമേ 
രിക്കന് വലയത്തില് പാകിസ്കാന് 
നില്ക്കുന്നതു കൊണ്ടു്” ഇങ്ങനെ ഒരു 
പോംവഴി ഇപ്പോള് അപര് സമ്മതി 

ഒ്മഓാന്൯ പ്രയാസമായിരുന്നേക്കാം. 
കാഷ്മീര് പ്രശ്നം ശിത സമൂ 
ത്തിലെ ഒരു ഘടകമായിത്തിര് ന്നു 
പോയി. എതെല്ലാം സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് 
ഉണ്ടായാലും ഇന്ഡ്യാ ഒരു ചേരിധ॥ 

ല്യം കിഴ്പ്പെടാതെ സ്വതന്തുനില 
തുടരും എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. 
മുട്ടി ന്മല്നിന്നു ജിവിക്കുന്നതിനേ 
ക്കാള് നിവര്ന്നുനിന്നു മരിക്കുന്നതി 

നാണു ഇന്ഡ്യാ ഇഷ് ടപ്പടന്ന 
തു്.”” ഇന്ഡ്യയുടെ വിദേശനയ 
ത്തിനു ഹൊതുവെയും കാഷ്മിര്൪ന 
യത്തിനു പ്രതേകിച്ചും ഇന്ഡ്യന് 
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പൂര്ണ്ണമായ പി 

നതൂണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു 
ഞങ്ങള് വിശ്ചസിക്കുന്നു. 
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കുയ്യന് 

മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. വടക്കുകിഴ 
ക്കോട്ട നിണ്ടുകിടക്കുന്ന പാതയിലു 
ടെയാണ് അവരുടെ യാത്ര. ഏ 
റെത്താമസിയാതെ ഗലിലാപ്രദദശ 
ത്തിന്െറ ചേതോഹരമായ പ്രക 
തിവിലാസം അവരുടെദുഷ്ടിപഥ 

ത്തില് നിന്നു മറഞ്ഞു. ഇനിയ 
ങ്ങോട ശുഷ്ക്കിച്ച അരസികമാ 
യ, പ്രദേശങ്ങ ളില്യടെയാണസ് അവ 
ദ്ഒ ബഹുദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതു”. 

പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്, 
ഒരു കുന്നിന്മുകളില്നിന്ത് അവ 

൪ ദമസ്റ്ക്ോസ്നശഗരം വിദൂരത്തിലാ 
യിക്ട്ണ്ടു. ഏതാനും മണിക്കൂറിനു 
ള്ളില് നഗരത്തില് ചെന്നെത്തുമാ 
യിരിക്കണം. പട്ടാളസംഘാ കുന്നി 
റങ്ങിത്തുടത്ങി. പെട്ടെന്ന്, യാത്ത 
നിറുത്തു ന്നതിനുള്ള ആജ്ഞ നരുള്ള 

പ്പെട്ട. പുറകിലായി സവാരി ഴ 

യ്ക്കിരുന്ന ലൃക്കോസ്, എന്താണു 
യ്യുമെന്നറിയുന്നരിനുദവു്ടി മു 
ട്ട ചെന്നു. 

റോഡില് ഒരു സാഘം ആള 
ള്, വളരെയധികം ക്ഷോഭിച്ചിട്ടെ നി 

ന്നോണം, വിറഠോട്ടകൂടി സംസാരിക്കു [ 
കയും വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 
ദവഷാകൊണ്ട് അവര് യഹൂദയാരാ 

ണെന്നു സ്തൃൂഷ്ടമായിരുന്നു. സില്വാ 

നസും ബലിഷ്ടഥാത്രരായ രണ്ടുപ 

ട്ടാള ക്കാരും ജനക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിലേക്കു 

തമ്ളിക്കയറ; അവരുടെ പുറകി 
ലായി ലൂക്കോസും. അവിടെ കണ്ട 
വരെല്ലാം ആദവശപൂര്വ്വം സംസ 
രിക്കുകയാണ്. 

ആള്ക്കൂട്ടത്തിന്െ നട്ടവിലായി 

ഒരു മരഷ്യന് മുട്ടകുത്തിയിരിക്കുന്നു 
ണ്ട്. മുഖം വിളറി, സ്വേദകണങ്ങു 
ള് നെറിയില്നിന്നു്” ഉതിന്നുവി 
എന്നുമുണ്ട്. എന്തോ യാപിക്കുക 

യോ പ്രാത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നമ 
ട്ടില് കൈകള് മുമ്പില് നിട്ടിപ്പിടി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യന്െറ ദേ 
ഫമാകെ വിറഹത്ത്കുകയാണു. എന്തോ 
കഠിനമായഭയത്താല്ഗ്രസിക്കപ്പെട്ടി 

ട്ടെന്നോണാം.ല്യക്കോസ് ഒന്നുഞെട്ടിം 

ആ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ 
തനിക്കു പരിചയമുന്ടമല്ലാ. 
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തര്സോസു കാരനായ ശൌല്! 
എന്താണു കായ്യമെന്നു ലയ, ദക്കാസി 

നു മനസ്സിലാ ന്നില്ല. ആളുകള് 
സംസാരിക്കുന്ന അറമായ ഭാഷ ആ 

യ്യവാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സില് 
വാനസ്സ്റ് താടി വളത്തിയ ഒരു മാന്യ 

നുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു 
കയാണു”- 

ലരക്കേ.സിനെറ ദുഷ്ടികള് വീ 
ണ്ടം മുടകുത്തിയിരിക്കുന്ന യൃവാവി 

ലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞ. അ; മണ്ണില്ചം 
ചെളിയിലും, തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധ 

യോടെ ഇരിക്കുന്ന ശാലിന്െറ ക 

ണ്ണുകള്, ഒരു കുരുടനേറതെന്നോണം 
ചൃററും പരതി നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ 

യയുവാവില് എന്തോ വലിയ ഒരു മാ 
ററം ഉണ്ടായിട്ടണ്ടെന്നു സ്തൃഷ്ടം. സ്നേ 
ഫ്മാനോസിനന്െറ വിചാരണരംഗ 
ത്തില് പ്രകടിപ്പിച്ച ധാര്ഷ്ട്യവും 
ഗര്വ്വ,മൊന്നും ഇപ്പോള് ആ മൃഖത്തു 

ഒട്ടുംതന്നെ കാബ്മാവില്ല. ശരലിയഷ 
വല്ല അപകടവും സംഭവിച്ചിരിക്കു 
മോ എന്നു ലൃക്കോസ്പ് സാശയി 
ച്യ- പക്ഷേ മുറിവുകളോ പാട്ടധ 

ളോ പററിയതായി കാണുന്നില്ല. 
ഏതോ ഭയങ്കരമായ ഒരു ദുസ്വപ്ന 
തില്നിന്നുണന്നു വരുന്നതുപോലെ 
൫0൩00, ആ ൬,വാവിനെ കണ്ടാല്. 

' സില്വാനസ്റ്റ് ലൃക്കോസിനെറ 
മുട്ടം ലേക്കു നിക്ങി ഇപ്രകാരം പ 

“ഞാന് സംസാരിച്ചുകൊ 

മാനയന്ണ്ടല്ലൊ--സന്ന 
ദ്രീംസംഘാംഗമായ ഫിര്ക്കാനസ് 

“. അദ്ദേഫാ--യേശുവിനൌ 
അനുയായികളെ പീഡിപ്പിക്കാ൯ 
വേണ്ടി, ഹി൪ക്കാനസും ശാലാ 
ടി ദമസ്ല്യോസിലേക്കു യാത്ര ച്ചെയ്യ 
കയായിരുന്നു. വഴിയില്വച്ച വി 

ചിത്രമായ ഏതോ സംഭവമുണ്ടാ 

യി". അതു മുഴപ്പിക്കാന് മടിച്ചി 
ട്ടെന്നോണം ശതാധിപന് നിവത്താി. 

ലൃക്കോസിന്െറ ആകാക്ഷ വര്ദ്ധി 
. “എന്താണു് സംഭവിച്ചത്?” 

വിശ്വസിക്കാന് പ്രയാസമാണു. 
പെട്ടെന്നു കണ്ണൂഞ്ചാക്കത്തക്ക ഒരു 
പ്രകാശം വെട്ടിത്തിളങ്ങിയതായി 
ഫഹിര്ക്കാനസ് പായുന്നു. അവര് 

നിന്നുപോയ അവിടെ . സ്തംഭിച്ചു 
ത്രെ. ഉടഥെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടവെ 

ന്നാണ്ശാല്ത അവകാശപ്പെടുന്നതു”. 

““ശാചേ! ശാലേ! എന്നെ പിഡി 

പ്പിക്കുന്നതെന്തിനു്,” എന്നായിമ 
ന്നു ശമ്ധദൃത്തിനെറ ചോദ്യം. 

“ആരാണു ചോദിച്ചതു്” 
അടടത്തെഞ്ും ഹിക്കാനസ് തആആ 

രെയും കണ്ടില്ല. ശാല് ആണു ശ 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ബ്ദം കേട്ടതു. കേട്ട ശബ്ദത്തി 
നു മവപടിയെന്നോണം, ശല് തി 

രിച്ചു ചോദിച്ചു. “കത്താവേ! അ 

വിട്ടന്ന് ആരാണു്?” അതേ ശബ്ദം 
വിണ്ടും ഇപ്രകാരം മറുപടി നല്കി 
യതായി ശൌല് അവകാശപ്പെടുന്നു. 
“നി പിഡിപ്പിക്കുന്ന യേതുതന്നെ. 
മുള്ളിനെതിരേ ഉതയ്ത്കുന്നതു നിനക്കു 
വിഷമമാകുന്നു "” 

അതൊരു വിചിത്രമായ കഥയാ 

യിത്തോന്നി. യേശുവിനെറ അനു 
യായികള് ചെയ്തതായി പായപ്പെടു 

ന്ന അത്മുതകൃത്യങ്ങളില് ഒന്നായി 

അതിനെ വ്ൃവഫരിക്കാ൯ ലൃക്കോ 

സ് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ 

സമയത്തു ല്ൃക്കോസ് ദമസ്ത്ത്രോസി 

നെറ നേക്കു ദുഷ്ടി തിരിക്കുവാന് 

ഇടയായി. ആ നഗരത്തിലെ തങ്കം 
പൊതിഞ്ഞ ഏതോ കൊട്ടാരത്തി 
നെറ താഴികക്കുടത്തില് തട്ടി പ്രതി 
ഫലിച്ച സുയ്യരശ്മി കണ്ണുകള് 

ചിമ്മി അടന്തരവാ൯ ആ യുവാവി 
നെ ഫഹേമിച്ചു. അത്ര ഉജ്ജ്വലത്താ 

യിരുന്നു ആ പ്രകാശധോരണി. 
പെട്ടെന്നു് ആ യുവാവ്, ഒരു ഭൂതോ 
ദയം ഉണ്ടായിട്ടെന്നപോലെ പാ 

ഞ്ഞു. “നോക്കൂ. അതാണ് അവര് 
കണ്ട പ്രകാശം. വളരെസ്വാഭാവി 
കമായ ഒരു സംഭവം. ആ കൊട്ടാര 
ത്തിനെറ താഴികക്കുടത്തില്ത്തട്ടി 

സുയ്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുന്നതു 
കണ്ടുവോ?” 

സില്വാനസ്സറം ച്ചററുംനിന്ന യ 

ഫൂദയാതം ദധഷ്ക്കോസിനെറ നേക്കു 
കണ്ണുകളെ പായിച്ചു. പലതും സൃ 
യ്യരശ്മിയയടെ ഉഗ്രത ഹേതുവായി 

കള് മഠ കൈപ്പുത്തികൊണ്ടു കു്ഃു 

൧4 പടിക്കാസ നിര് ബന്ധിതരാ 

൫ിം, , 
““പ്രകാശത്തിനെൌ കായ്യ്ം അങ്ങ 

നെ വിശദികരിധമൊമാവയിരിക്കണം?? 

ടര് 

സില്വാനസ് സമ്മതം മുളി. “പ 

ക്ഷേ. ശബബ്ദത്തിനെറ കായ്യ്ക 
മോ?” 

“മുള്ളിന്െറ സംഗതി സൃചിപ്പി 
ചില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടു ശാലിനെറ 
മനസ്സാക്ഷിയുടെ കുത്തല് ആയിക്കൂ 
ടാ? കൂടെയുള്ളവര് ശബ്ദം കേട്ടി 
ല്ലെന്നുള്ളതല്ലേ വാസ്തവം?” 

“പക്ഷെ, ശബ്ദം കേട്ടാല് ഏ. 
തുവിധം വത്തിക്കുമോ ആ വിധത്തി 

ലാണു” ആ മനുഷ്യന് പെരുമാറിയ 
തെന്നു കൂടെയുള്ളവര് പായയന്നു 

ണ്ട്. സ്വര്ഗ്ഗത്തില്നിന്ന് ആരോ 
സാസാരികങ്കകയാണെന്ു ശാലിനു 
തോന്നിപോല്ലം.”' 

ല്ൃക്കോസ് ഉറച്ച മനോബോധ്യ 
ത്തോടെയെന്നോണം പാഞ്ഞു; “ആ 
തു മനസ്സിനെറ ഒരു വിഭ്രാന്തിയായി 
രുന്നിരിക്കണം. പ്രുദത്ൃയകിച്ചം, മ 

നസ്സിനു വലിയ ഇകൂക്കം തട്ടിട്ടളള. 
മനുഷ്യൃക്ക് ആതു സാധാരണമാണു 
താനും.” ലൃക്കോസ് മുട്ടകുത്തിയി 

രിക്കുന്ന യുവ്വവിനെ ച്ൃണ്ടിക്കാ 
ണിച്ചു. “നോക്കുക. ആ മനുഷ്യ 
നു് ഇപ്പോഴും വിഠയൻ മാറീട്ടില്ല. 
മനസ്സ് വളരെയേറെ അസന്വസ്ഥമാ 
യിട്ടണ്ടെന്നു ചുരുക്കം. 1 

ഈ വിശദിക.ാണാം. സില്വാന 
സ്ത്റിനു തൃപ്ലിചരമായിത്തേമന്നി. ഹി 
ക്മാന ബ് ലൃക്കോസിനെറ സ്പംഭാഷ 
ണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അ 
ദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു്, ല്ൃക്കോസ്ിന്െറ 
വിശദികരണം ജനമങ്കൂടടത്തിനു ത 
ജ്ജുമ ചെയ്തുകൊടുത്തു. യഹൂടനേ 
താവി൭൯െറ പ്രസ്താവന അവക്കിട 
യില് ഒരു ചലനമുണ്ടാക്കി. അവ 
രില് മിക്കവരുടേയും മുഖഭാവം മാ 
റി. ഭിഷണിദ്യോതകമായി കര 
ങ്ങള് ഉയന്നു. അവര് ദമയ്ക്തോസി 
ലെ താഴികക്കടത്തില്നിന്നു മൂട്ടകു 
ത്തിയിരിക്കുന്ന യയവാവിലേക്കും തി 

അടുത്തലഭത്തില് 

സമുദായക്കേസ് വിധി 

ഫാദര്. വി. സി. സ്പാമുവല് എം.എ. ബി. ഡി. 

ഇപ്പോണ്ടായിരിക്കുന്ന സമൃദായക്കേസ് രണ്ടുവിധത്തില് സഭയ്ക്കു 
നി ദോഷകരമാണെന്നും അതുകൊണ്ടു് ഇരുകക്ഷികളും സുപ്രിംകോടതി മുഖേന 

ഈ വിധി അസ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും പണ്ഡിതനായ ലേഖകന്, 

സമത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആഫ് റിക്കയിലെ കാപ്പിരി ക്വെയിക്കര്മാര് 
മി. എന്. എം. ഏബ്ബഹാം ബി. എ. 



പി 

 മനുഷ്യരേക്കൊണ്ട് 

ടി 

രിച്ചും കണ്ണുകളെ പായിച്ചുകൊണ്ടി 
തന്നു. ഏതാനുംപേര കോപാക്രാ 
ന്തരായി; കയ്യിലിരുന്ന വടികളമു 
യത്തിക്കൊണ്ട്* അടിക്കാനായി ശൌ 

ലിനെറ നേക്കു കുതി 
പെട്ടെന്നു സില്വാനസ്സ് ഒന്നു 

ഗജ്ജിച്ചതോടെ രണ്ടു പട്ടാളക്കാര്, 

ശാലിനന്െറ ഇരുവശത്തുമായി കാ 
വല്ലാപ്പിച്ചു. 

ലരക്കോസിനു കായ്യം മനസ്സിലാ 

യില്ല. ““അവരെന്തിനാണു ശാലി 
നെതിരായി തിരിയുന്നത്?” 

“ശൌല് യേശുവില് വിശ്വസി 
ക്കുന്നതായി ഹിക്കാനസ് അവരോട്ട 
പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്.” 

“അങ്ങനെ പരയാന് അയാള്ക്ക് 
എന്ത സ്യായമാണുള്ള തൃ്??* 

സില്ചാനസ് മറുപടി പറഞ്ഞു: 
“ആ നിഗമനം ശരിയാണോ എന്നെ 

നിക്കു നിശ്ചയമില്ല. ശബ്ദം സംസാ 
രിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്, “കത്താവേ! 

ഞാനെന്തു ചെയ്യണം?” എന്ന് ശാ 
ല് ചോദിച്ചതായും നഗരത്തിലേക്കു 

പോകാന് ശബ്ദം നിര്ദ്ദേശിച്ചതാ 
യും ശാല് അവകാശപ്പെട്ടന്നുവത്തെ. 

ഫഹിര്ക്കാനസിന്െറ കുടെയുണ്ടാ 
യിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ശാലിനെറ 

മേല് കാ൪ ലി ിചുതുപ്പിം ആ യയുവാവി 

നെ നിമ പ. സില്വാനസ് അ 
യാളെ കഴത്തിനു പിടിച്ച് ഒരു 
തള്ള കൊടുത്തു. ആ മനുഷ്യന് ചെ 

ന്നു മലന്നടിച്ചു വിണു. 
ശതാധിചന്െറ വദനം ഉല്ക്ക 

ണ്ഠാകലമായി. “സംഗതി ഗൌരവ 
മേറിയതാണു്. ശത ദമസ്കല്്ോസി 
ലേക്ക് ചെന്നു”, വഴിയില്വ്ലു് 
യേശൂ തന്നോട്ട സംസാരിച്ചുവെന്ന 
പഠഞ്ഞാത്, അനേകം പേര് അതൊ 
രു അത്ദുതമാണെന്നു വിശ്വസിപ്പാ 
നുണ്ടാവുയം. അക്കാരണംകൊണ്ടുത 
ന്നെ അനേകര് യേശുവിന്െറ അ 
നു യായികളായിത്തിന്നേക്കാം . ഈ 

ഇപ്പോള്ത്ത 
ന്നെ നമുക്കു വേണ്ടിടത്തോളം ഉപദ്ര 
വമുണ്ടു്. ഇനി ശാല് കൂട്ടതല് ഉ പദ്ര 
വങ്ങള്കു മതിപ്പൊക്കിയേക്കാനാണു 
സാദ്ധ്യത. 
ഹി രക്കാനസ്സിന്െറ വദനത്തില് 

കാളിമ നിഴലിച്ചിരുന്നു. സന്നദ്രിം 
സംഘത്തിന്െറ വിശ്വസ്തനായ പ 
ട്യാളി, പെട്ടെന്ന് ദമയസ്ക്ത്രോസ് 
റോഡില്വച്ച്, എതിര്വിശ്വാസ 
ത്തില് ഉള്പ്പെട്ട പോയി എന്നു വ 
അന്നതു ആ സംഘത്തിന് ഒരിക്കു 

ല്യം ഭ്രഷ്ഷണമാവില്ലല്ലോ. ഒരു പ 
ക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിന് ഹിര്ക്കാ 

തെയോഫിലോസിനോട്ട് 

ചര്ച്ചുവീക്കിലി 

നസിനെ ഉത്തരവാദിയായി കരുതാ 
നും മതി, ആ മാന്യയഹൂദ൯ സി 
ല്വാനസിനൊ മുമ്പില് വന്നങ്ങി 
നിന്നു. അമ്ങ് ഈ മനുഷ്യനെ 
ഞങ്ങള്ക്കു വിട്ടുതരിക. ഞങ്ങള് 
ഉടന് യരുശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പൊ 

ഖ്ക്കൊക്ളാം. 
ശാല് വാസ്തവത്തില് യേശുവി 

ന്െറ വിശ്വാസം അംഗികരിച്ചിട്ട 

ണ്ടെന്നു വരുകിതല്, യരുശലേമിൽ 
തിരിച്ചെത്തുമ്പോള് ആ യുവാവി 
നെ പിടിച്ചുകൊല്ലുമെന്നുമുുതു നി 
ശ്ചയമാണു്.. ശാലിനെപ്പററി മന 
സ്റ്റീല് വൈരസ്യമുണ്ടെങ്കിലും, ആ 

യയവാവിനെ ഈ ദുവ്വിധിക്കു വിട്ട 
കൊട്ടക്കുക ശരിയല്ലേന്ന് ല്ൃക്കോ 

സിനുതോന്നി. ആയ്യവാവ്വ് ഹി൪ 
ക്കാനസിനോട്ട ചോദി ച]; എന്തു 
കൊണ്ട് ദമസ്ത്യോസിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോയിക്കൂടാ? അവിടെ യഛൂടദമതാ 
ധികാരികള് കാഞ്ടളല്ലൊ.”” 

ഹാര്ക്കാനസ് കൂടുതല് അസ്വ 
സ്ഥനായതേയുള്ള. ആ മനുഷ്യന് 
ഉദ്വേഗപൃവ്വം പ; സില് 

വാനസ് അതു് ഇപ്പുകാരം ത൪ജ്ജു 

മചെയട്തു:; “യേശുവി77റ അനുയാ 

യികമളെ പിഡിപ്പിക്കുന്ന തിലേക്ക് 

സന്നദ്രിം കൊട്ട ത്തിരന്ന അധികാര 
പത്രം ശാല് പിച്ചിക്കീരിക്കളുഞ്ഞു. 
തന്മൃലം ഹാിരക്കാനസബിനു് ഒന്നും 

തന്നെ ചെയ്താന് നിവൃത്തിയില്ല. 
ശാലിന് ദമയ്ക്തോസസിലെ മതതിയാല് 
ഇഷ്ടംപോലെ വ്വവൃത്തിക്കുംയ്യം 
ചെയ്യാം.” 

ശതാധിപന് ഒരു 
ത്തു. 
ക്കുക. 

തിരുമാനമെട്ട 
“ലൃക്കോസേ! ഇവിടെ നില് 

ഞാന് പുറമകാട്ടുപോയി, 

ആലോ 
ചിച്ചിട്ട വരാം.” 

പോകുന്നവഴിക്ക് സില്വാനസ്സ് 

ശാലിനീൊ മുമ്പില് ഒരു നിമിഷം 

നിന്നു: “നിങ്ങള് തര്സോസ്പ സ്വ 

ദേശിയല്ലേ? അപ്പോള് നിങ്ങള് ഒരു 
റോമാപ്പാരനായിരിക്കണമല്ലോ?”? 
തര്സോസുപട്ടണം അനേകവര്ഷ 
ങ്ങളായി രറോമാസാമാജ്യത്തിന്െറ 
ഒരു ഭാഥമായിരുന്നു, തന്മൃലം, 
അനേകം പരരന്മാ൪ അവിടെ ജന 
നംകൊണ്ടു.തന്നെ റോമാപരരത്വം 
നേടിയിരുന്നു. 

“അതേ, ഞാനൊരു റോമാപചാര 
നാണ്ട്.”” ആ സ്വരംതിരെ അലസ 
മോ അശ്രുദ്ധമോ ആയിത്തോന്നി. 
ആ മനസ്സ് അവിടെയെങ്ങും തങ്ങി 
യില്ക്കുന്നില്ല. 
തൊയോഫിലോസുമായി കൂടിയാ 

മിനം 4 

ലോചിച്ചിട്ട് സില്വാനസ് വേഥം 
മടങ്ങിവന്നു. ആ വദനത്തിരല ഉല് 
ക്കണ്ഠ മാറിക്കിട്ടിയിരുന്നു. ശതാ 
ധിപ്പ൯ ഹിര്ക്കാനസിനോട്ട പാ 
ഞ്ഞു: “ഈധനുഷ്യന് ഒരു റോമാ 
പാരനാണു; അക്കാരണത്താല് ആ 
യാള്ക്കു സംഘഷണം നല്കാന് ഞ്ഞ 
ങ്ങള് ബാദഭ്ധ്യസ്ഥരുമാണു്. അയാ 
ളെ ഞങ്ങള് ദമസ്ത്യോസിലേക്കു കൊ 
ണ്ടപോകുന്നു.””* 

യഹുദമ്മാ മുറുമുറുത്തു. ശാലി 
നെ സന്നദ്ദീം പരമാധികാരത്തില് 
വാഴന്ന യുശഃലമിലേക്കു കൊണ്ടു 
പോകുന്നതായിരുന്നു അവക്കിഷ്ഠം. 
പക്ഷേ സില്വാനസ് വഴങ്ങി 
ക്കൊട്ടത്തില്ല. 

“ശാല്, എഴുന്നേല്ക്കൂ. ഞങ്ങൾ 
നിന്നെ ദമഷയ്ത്കാസിലേക്കുകൊണ്ടു 
പോവുകയാണ്ച്.”? 

ശാല് പതുക്കെ എഴന്നേറു്. 
ശരീരം മി രഃ ഇപ്പോള് 
വിഴ്നമെന്നുള്ള മട്ടില്. ““ആ പ്രുകാ 
ശം എന്നെ കുരുടനാക്കിക്കളുഞ്ഞു.”* 
ശാല് പാഞ്ഞു. 

"“കുരുടനോ? എങ്ങനൊ?? സില് 
വാനസ് അത്മുതംകൂറി. 

“എനിക്ക് യാതൊന്നു കാട 
ന് പാടില്ല”” ആ യുവാവു പാം 
ൂക്കോസേ! ആ മനുഷ്യന് പറ 

യയന്നതു വാസ്തവമാണോ? പരിശേ 
ധിച്ചുപായാന് കഴിയ്യമോ??? സി 
വ്ധനസ് ചോദി 

““തിട്ടമായി പാഞ്ഞുകുടാ. അ 
സ്ധത നടിക്കുക വളരെ മപ്പമാ 
ണു. ശാലിന്െറ കി 
ഞ്ഞ് ആ യ്യവാവു ളം “ഇനി 
യൊന്നു നടന്നു നോക്കൂ.” 

ശാല് ഒരു കുരുടനെപ്പാലെ നു] 

ത കൈകള് കൊണ്ടു തപ്പിത്തട 

വി, ഏതാനും അടി നടന്നു. പെ 
ട്ടെന്ന്് കല്ലില് കാല് തല്ലി; ലുക്കോ 
സ് ചാട പ്പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കി 

ല്, വിണുപോകുമായിരുന്നു. ലു 

ക്കോസ് പറഞ്ഞ: “വാസ്തവത്തില് 
കണ്ണറ ളം കാണുകയില്ലായിരിക്കണം. 

അല്ലെങ്കില് ആ കല്ലൂ കാണുമായി 
രുന്നു.” 

വഴിയില്വച്ചു” ആ യുവാവി 

നോറ സംസാര ച്ചും എന്തെങ്കിലും 

കടതത വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാ൯ 

ലുക്കോസ് ശ്രമിച്ചുനോക്കി. പക്ഷേ 

ഹിര്ക്കാനസ് പറഞ്ഞതില് കൂട്ടത 

ലായിട്ടൊന്നും ആ യുവാവിയ് നല് 
കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

പട്ടാളക്കാർ ശാലിനെയുംകൊണ്ടു 
പോഴിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്, ഹിര്ക്കാ 
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റവ. ജോണ് ഡിന് 

കര്ത്തൃശിഷ്യരെപ്പ്പോലെ അവിട്ട 

ത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട്” വിനയപുര്വം 
തന്നെ അനുഗമിപ്പാ൯ നമുക്കു സാ 
ധ്യൃമല്ല. ലോകത്താലെ കുഴഞ്ഞു മറി 
ഞ്ഞ രംഗങ്ങളില് അവിട്ടത്തെ മോ 
ഹനീയ വാഞ്ഛിത രൂപംഎങ്ങി 
നെയാണ കാണുക. നമ്മുടെ മാനു 
ഷിക നയനങ്ങള് ദര്ശിച്ചിട്ടില്ലാ 

ത്തവനെയാണു നാം സ്നറേഫിച്ചു ആ 

രാധിക്കുന്നതു്. എന്നാല് അതുകൊ 
ണ്ട മാത്രം അവിടുത്തെ നേതൃത്വം 

അയഥാത്ഥമായി തിരുന്നില്ല. സൌര 
യൃഥത്തിനെറ കേന്ദ്രം സൃയയനാണ 

ല്ലൊ. അതില്പ്െട്ുന്ന എല്ലാ ഗോള 
ങ്ങളിലും സൃയ്യന൯് അസാമാന്യ 
മായ ആകര്ഷക ശക്തിയുണ്ട്. ആ 

ആകര്ഷക ശക്തിയാണ് ഓരോ 

ഗോളത്തെയും അതാതിനെറ സ്ഥാ 

ഭടത്തു് നിത ന്നതു്. ആ ശക്തി നാം 

സും യഹുദന്മാതം വഴിയില്നി 
“ തക്കിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേ 
രം അങ്ങനെ കഴിച്ചശേഷം, അ 

0 പാട്ടാളുക്കാരെ അസധാവനം 

ചെയ്തു യാത്രതുടന്നു. 

നവ രവാതില്ക്കല്വച്ചു” സില് 
വാനസ് ലൃക്കോസിനെ തനിയെ 
വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു: “കൈയിലു 
ക്ളതു് എവിടെ എല്ലിക്കാനാണ്ണ് 

പത്രോസ് പറഞ്ഞതു്?” 
““ചെരുപ്പകുത്തിയായ യുദായയടെ 

വീട്ടില്. നേര്വ്വിീഥിയിലാണതു”്.”” 
സില്വാനസ് സ്വല്ലനേരത്തേ 

ക്ക് ചിന്തയില് ലയിച്ചുനിന്നുപോ 

യി. ““ഉവ്യ, ഞാനോക്കുന്നു. അ 

നേകം യഹൂദന്മാര് ആ തെരുവില് 

താമസമുണ്ട്. അവരില് ചിലരെ 

കില്ലം ശാലിനെ അറിയാത്തവരാ 

യി കാണുകയില്ല. ആ യുവാവിനെ 

സ്വികരിച്ചു കൂടെപാര്പ്പിക്കുവാ൯ 

ചിലരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചേക്കും. നാ 
ലവ പട്ടാളക്കാരെകൂടെ കൊണ്ടപൊ 

ഴ്ത്യൊള്ള ക. ചുതള് യഥാസ്ഥാന 

ത്തു എല്ലിച്ച ശേഷം, ആ അയല് 

വക്കത്തു" ആരെങ്കിലും തര്സോസ്പ 

കാരനായ ശാലിനെ കൂടെപാര്പ്പി 

ക്കാന് സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം അയാ 

ളെ അവിടെ ഏല്ലിച്ചിട്ട്ം ഗവ൪ 

ബറൃംട കൊട്ടാരത്തിലേക്കു വരുക. 

ഞങ്ങള് അവിടെ കാണും.” 

കണ്ടിദ്ദില്ലെങ്കില്ം അതു് യഥാതഥം 
തന്നെയാണു്. അതുപോലെ നമ്മുടെ 

നിതിയില് സൂയ്യന് നമ്മെ നയിക്കു 
ന്നു. അതു” നാം അറിയുകയ്യം ചെയ്യു 

ന്നു. അവിട്ടത്തെ തിരുവചനങ്ങളാ 
ല് അവന് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. തിരു 
വചനങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊ 

തുവായ പാഠങ്ങള് നാംഅതി സുക്ഷൂത 
യോടെ അഭ്യസിക്കണം. ആ വിധം 
ചെയ്യന്നതുകൊണ്ടു് പരസ്പരം ശ 
രിയായി അറിയുന്നതു മൂലം ഏതു കാ 
യ്ൃത്തിലലം പരസ്തറരഇം ഗി തമംഎന്തെ 
ന്നു ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിയ്യന്ന ഭായ്യാ 

ഭത്താക്കന്മാരെപോലെ ദ്വവഹ്ൃദ 

യം അറിവാന് നമുക്കു കഴിയുന്നു. കൂ 

ടാതെ തിരുവെഴത്തുകള് നല്കുന്ന 
വൃക് തമായ ആജ്ഞകളണ്ടു്. പുതി 
യ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഒരു പ്രത്യ 

ക ലക്ഷ്യം മുനനിത്തി എഴതപ്പെട്ടി 
ടുതുകതാണ്. നാം ദിവസവും ആ 

ഗ്രന്ധങ്ങള് വായിക്കുന്നതു മൂലം അ 

വയില് കൂടെ ദൈവശബ്ദമാണു കേ 

ഗ് ക്കന്നതര്. അവയിലെ സത്യങ്ങള് 
കൊണ്ടു് തങ്ങളുടെ സ്രണയയടെ ക 
ലവറയെ നി്ത്കുന്നവര് എത്ര ജ്ഞാ 
നികളാകുന്നു. 

കത്താവായ യേശുവിനാലും-അ 
വനാണല്ലൊ ജീവവചനം-നാം നീ 
തമലാകാറുണ്ടു്. ക്രിസ്തുവില് ദൈവം 

എങ്ങനെയുള്ള വനെന്നും, അഖിലാ 

ണ്ഡത്തെ ഭരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങള് 
എന്തെന്നും നമുക്കു അവിടത്തോട്ടം 
പരസ്തുരവുമളക്ള ബന്ധമെന്തെന്നും 
ദൈവം നമുക്കു കാണിച്ചു തന്നിരി 

ക്കന്നു. നാം ്രിസ്വിനെ പോലെ 

ആയിരിക്കേണ്ടവരാണു്്.ദൈവത്തി 

ന്െറ നടത്തിപ്പ് നമ്മെ ക്രിസ്തൂവി 
ല് നിന്നു വൃതൃസ്തരാക്കുക സാധ്യ 
മല്ല. പല കായ്യങ്ങളിലം ഏതുവിധം 
വത്തിക്കണമെന്നുള്ളതിന്ത് ക്രിസ്തു 

തുലൃമായി വത്തിക്കുവാ൯ നാം എ 
തൂചെയ്യണമെന്ന ചോദ്ൃത്തിനുത്ത 
രം . കണ്ടുപിടി പ്പാ മതിയാകും. 
യേശുവില് പ്രകടമായ തനെറ സ്വ 
ഭാവത്തിനു വിരുദ്ധമായി ദൈവം 
പ്രവ സസിക്കുകയോ ഉപദേശിക്കുക 

യോ ച്ചെയ്യുകയില്ല. അവിട്ടന്നു ഇമ്മ 
ടെ സാന്മാര്ഗ്ഗിക ബോധത്തില് കൂ 
ടെയും നമ്മെ നയിക്കാറുണ്ട്. വി 

൭ 

വേചനാ പൂര്വ്വം തിരുമാനമെട്ടക്കു 
ന്നതിനു” പ്രാപ്തിയയള്ളു ഒരു ജനമായി 
ട്ടാണ് അവന് നമ്മെ പരിശിലി 
പ്പിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”. നമുക്ക് 

സാധാരണയായി ആശ്രയിക്കാവുന്ന 
ദൈവനടത്തിപ്പിനെറ മാര്ഗ്ഗമാണ 
ത്. ക്രിസ്തുവുമായി പ്രാദത്ഥനാപൂ 
വൃമുള്ള സംസര്ഗ ജീവിതം നമ്മുടെ 
നിരിക്ഷണ പാടവവും തിരുമാനം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും ദുഡ്ത 

രമാക്കിത്തീക്കുന്ന.റ മ്മുടെ ഹൃദയവും 
മനസ്സും ഇഛാശക്തിയും ക്രിസ്തുപാ 
ദാന്ധികത്തില് നിരന്തരമായി സമ 
രര്പ്പിക്കുകയം പരിതുദ്ധാത്മസഹാ 
യം അന്വേഷി ഒകയ്യം ചെയ്യണം. 
സവ്൮വജീവിതവും പ്ളാന് ചെയ്യ 
ന്ന ദൈവം സാഹചയ്യങ്ങളില് കൂ 

ടെയും നമ്മെ നയിക്കാറുണ്ട്. 

അവിട്ടന്ന് എല്ലായ്പോഴ്ചം നീ 
തിയിന്൯ പാതയില് കൂടെ മാത്രമേ 

നമ്മെ നയിക്കാറുള്ള. നാം എതിര 

പ്പ,കള് അഭിമുഖികരിക്കേണ്ടി വരു 
ന്നു എന്നുള്ളതു് അവിട്ടന്നു നമ്മെ 

നയിക്കുന്നില്ലെന്നു്ളതിന് തെളി 
വായിരിക്കുകയില്ല. ജിവിതം അഭം 
ഗം ഒഴുകിക്കൊണ്ടാരിക്കു മ്പോള് 

“നിന്െറ വചനം എറെറ കാലി 
ന്ന് ദീപവ്യം എനെറ പരതയ്ക്കക് 
വ്രകാശവും ആകുന്നു” എന്നു പാടാ 
റുണ്ട്. അന്ധകാരം നമ്മെ ആവര 
ണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വെളിച്ചം ല 
ഭിക്കുവാന് നാം കാത്തുനില്ക്കേണ്ട 
താണ്; “യഫഛോവ്വേ, നിനന്ൊ വഴി 

എന്നെ കാണിക്കേണമേ; നിനെ 
ശത്രുക്കള് നിമിത്തം നേരെയുള്ള പാ 

തയില് എന്നെ നടത്തേണമമ'' അ 
വിട്ടത്തെ മാ“ഗത്തിനെ രഹസ്യ 
സ്വഭാവത്തില് നാം ചിലപ്പോള് 
അത്ദുതപരതന്ത്രരായിപോകാറുണ്ടു്. 
നിനൊ വഴി സമൃദത്തിലം നി 

ന്െറ പാതകള് പെരുവെള്മെത്തി 
ലും ആയിരുന്നു; നിന്െറ കാ൯ച്ച 

വട്ടകളെ അറിയാതെയുമിരുന്നു.”” 
“എന്െറ കാല് വഴതോതിരിക്കുവാ 
൯ എന്െറ നടപ്പ, നിന്െറ ചുവട്ട 
കളില് രന്നെ ആയിരിക്കേണമേ” 
അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളില് 
എന്െറ നടപ്പും കിടപ്പും നിരോ 
ധന ചെയുന്നു; എന്െറ വഴികളൊ 
ക്കെയും നനക്കു മനസ്സിലായിരിക്കു 

ന്നു” എന്നിപ്പകാരം സ്തരിക്കുന്നതു് 
പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഒരു ദി 
വസം നോം ആരപ്പിട്ട പറയ്യം::അവ 

൯ അവരെ ചൊഠധ്വെയയള്ള വഴ്.യി 
ല് നടത്തി.” ”*“തിരുനാമും നിമിത്തം" 
അവന് നടത്തുന്നു എന്നാണങല്ലെ 
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പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം (൭൭൬൧൩ [07 1൨൦ ഡടട19) 

നിത്യതയില് നിന്െറ ചേരു കുണ്മോ? 

(ഫാദര് എം. വി. ജോര്ജ്ജ് എം. എ. എസ്. ടി. എം.) 

'മുദ്രയേററവരുടെ എണ്ണുവ്യം ഞാ 

ന൯കേട്ട. ഇസ്പായേല് ര സക 
ല ഗോത്രത്തിലും നിന്നു മുദ്രയോറ 
വ൪ നആൂററിനാല്ലത്തിനാലായിരം 

പേര്. യഹൂദാ ഗോത്രത്തില് നിന്ന് 
പന്തിരായിരം. രൂപേന് ഗോത്രത്തി 

ല് പത്തിരായിരം; ഗാദ്ഗോത്രത്തി 

ല് പന്തീരായിരം; ആശേര് ഗോത്ര 

ത്തില് പന്തിരായിരം: നപ്ലാലി 
ഗോത്രത്തില് പന്തീരായിരം: മനെ 
ശശഗോത്തത്തില് പന്തീരായിരം, ശിമ 
യോന്ഗോത്രത്തില് പതയ്മീരായിരം 
ലേവിശോത്രത്തില് പന്ത്രായിരം, 

യിസ്റ്റാഖാര് ഗോത്രത്തില് പന്തീരാ 
യിരം; സെബുല്ു൯ ഗോത്രത്തില് 
പന്തിരായിരം; യോസേഫ് ഗോ 

തരത്തില് പന്തീരായിരം; ബെന്യ്യാമി 
ന്൯ഗോത്രത്തില് മുദ്രയേററവര് പന്തീ 

രായിരം പേര്” വെളി. 7:3--8. മു 
ദ്രിതഗണത്തില് ഗോത്രപിതാക്കുന്മാ 
അടെ എണ്ണ്ൂപ്പകാരം പന്ത്രണ്ടുപേരു 
ടെ കണക്കുകാണുന്നുണ്ടുട്. എന്നല് 
യിസ്റ്രാ “യലിനെറ ഒരു മകന്െറ 
സ്ഥാനത്തു" ഒരു കൊച്ചു മകന്െറ 
നാമമാണു കാണപ്പെട്ടന്നതു് എന്ന് 
ഒരു വ്യത്യാസം കാണാം. ദാനി 

ന്െറ പേരിന്െറ സ്ഥാനത്തു” മ 
നെശയയടെ പേരാണുള്ളത്. മുദ്ദയേ 

ററവരുടെ കൂട്ടത്തില് കെക്വൈംതമ്പയ 

രാനെറ ലിസ്റ്റില് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 

നാം വായിക്കുന്നത്. അവിട്ടത്തെ 
കാണുവാന് നമുക്കു കഴിയ്യന്നില്ലെ 

ങകരില്ലം അവഥെ വിശ്വസിച്ചാലും. 

“അര്ദ്ധ രാത്രി കടന്നു പോകു 

വവോളം പൃതല്മേട്ടകളിലും വ൯ന്കാ 

ട്ടകളില്ം ൭ മൂള ച്ചാട്ടങ്ങളിലുംകൂ 
ടെ അങ്ങ എന്നെ നടത്തേണമെ”" 

യേററവരുടെ ഗണത്തില് 

ചില പേരുകള് കാണുന്നില്ല. ഉദ്ദേ 
ശിച്ചിരിക്കാത്ത പല ൨േരു 
കള് കാണുന്നമുണ്ടു്. എന്തൊരു 
വൈരുദ്ധ്യം. എത്ര സങ്കടകരം? മുദ്ര 

പേഠി 
ല്ലാതെവന്നാല് എനത്തുഫലം? നിത്യ 

തയില് പേരില്ലാത്ത പക്ഷം എത്ത 
നിര്ഭാഗ്യം? 

1) ദാന് ഇല്ലാതെ പോകുവാന് 
കാരണം എന്ത? ഇവന് ജനന 
ത്തിനൊരു ക്രമക്കേട്ട ണ്ടായിരുന്നു. 

“താന് യാക്കോബിനു മക്കമള പ്രസ 
വിക്കുന്നില്ല എന്നു റാഹേല് കണ്ടു... 

അതുകൊണ്ടു് അവനു ദാന് എന്നു 
പേരിട്ടു, ഉല്ല 30:1--7. കാണുക. 
ദാന് റാഹഫേലിനൊ അസൂയയുടെ 

ഫലമായിരുന്നു. യാക്കോബിനു ഭാ 
യ്യമാരെ ലഭിച്ച വസ്തുതകള് നാം 

വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? റാഹേലിനെ 
ഭായ്യയായി ലഭിക്കുവാന് ലാബാ 
ന്െറ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഏഴുവ൪ 
ഷം സേവിച്ചു. എന്നാല് കിട്ടിയതു” 
കോങ്കണ്ണിയായ ലേയായെ. പിന്നി 
ട്ട” ഏഴ വര്ഷംകുടെ സേവിച്ചതി 

നൌ ഫലമായി സുന്ദരിയായറാ 

ഹഫേലിനെ ഭായ്യയായി പരിഗ്രഹി 
ക്കുവാന് സാധിച്ചു. വിരൂപമായി 
രുന്ന ലേയായ്ത്കു മക്കള ണ്ടായെങ്കിലും 
രൂപവതിയായ റാഫേലിനു മക്കളി 

ല്ലായിരുന്നു. യാക്കോബ് കൂടുതലാ 
യി സ്നേഹിച്ചവള്ക്കു മക്കളില്ല. 
റാഫേല് അസൂയപ്പെട്ട് യാടദോ 
ബിനെ ക്രമക്കേടിലേക്കു നിയോഗി 

ക്കുകയാണ്ഞ്. അങ്ങനെ ബില്ഹാ 

ദാനിനെ പ്രസവിച്ചു. നമ്മുടെ ജി 
വിതത്തില് ക്രമക്കേട്ടണ്ടോ? 

മ) ദാന് പാഥയില് ഒരുസപ്പം 
“ദാ൯ വഴിയില് ഒരു പാമ്പും... 

പ്ൃറത്തു കയറിയവന് മലന്നുവിഴ്ചം" 

മിനം 4 

ഉല്ല 42:17. ദാന് ഉള്ളില് വിഷ 
വും ജിവിതത്തില് ചതിവും ഉള്ള, 
വനായിരുന്നു. യിസ്രായേല് മക്കളെ 

' അനഗ്രഹിക്കുമ്പോള് ദാനിനെ അനു 
ി ഗ്രഹിക്കുന്ന വിധമാണു നാ ഇവി 

ടെ കാണുന്നതു്. നമ്മുടെ ഗമനം 
പാമ്പിനെപ്പോമല വടഞ്ഞുപൃള 

ഞ്ഞാണോ? പാമ്പു് ഭൂമിയില് 
കൂടെമാത്രം ഇഴഞ്ഞു നടന്ന് ആ 
നേകരേ ചതിക്കുകയാണു്. സ്നേ 
ഹിമാ, നിനന്ൌെ ഒറരിയായാരം 
തിറായിരുന്നില്ലേ? പരിഷപാസാ 
കാ൯ കൈക്കൂലി കൊട്ടത്തതും വാ 

ങ്ങിയതും വളപ്പൃപുളപ്പാണ്ട്. പ്രധാ 

ന സ്ഥലത്തു പേ കാണുകയില്ല. 

പാട്ടുകാരന് പായ്യം പ്രകാരം മനുഷ്ൃ 

നൌ ആയുസ്സ് എഴപതോ ബ്വച്ചം 

നിമിത്തം എന്പദതാ ആയിരി 

ക്കാം. എന്നാല് ഇതിനപ്പരറത്തു് 

എനണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണുമുമ്ള ഒരു നി 

ണ്ട അദഭ്ധ്യായമുണ്ട്. നാം നമ്മോട്ട 

തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരുപ്രധാ 

നചോദ്യം നിതൃതയില് പേര് കാ 

ണമോ എന്നതാണു്. പാമ്പ് പ 

ശത്വം ആകുന്നു. സര്പ്പസന്തതിക്ക 

ളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരിശരെ 

യേത്ുതമ്പരാന് സഹിച്ചില്ല. 

3)ദാന് അവനൊ അവകാശ 

നഷ്ടപ്പെട്ടത്തി. “എന്നാല് ദാന് മക്ക 

ടെ ദേശം അവര്ക്കു പൊയ്പോ 

യി.” വിലയേറിയ ചില അവകാ 

ശങ്ങള് നാം നഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതു് 

സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നമ്മുടെ പേര് നഷ്ട 

പ്പെടത്തു കയാണ്. “എനൊ അവ 

കാശത്തിനേയും പാനപാത്രത്തി 

നന്െറയും പങ്ക് യഹോവാ ആകു 

ന്നു.” സങ്കീ 16:5. ദൈവമില്ലാത്തവ 

ന്െറ പേര് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് 

പ്പെടകയില്ല. നാം നശിച്ചുപോകാ 

ത്തത് ദൈവം തമ്പ്രാ [1] വിശ്വ 

വാശത്തത്തില് 

കാണ 

സ്ഥനം നിന്നു 

മാരാത്ത വനുമായതുകൊണ്ടാണു്. തി 

രിശിലയ്ക്കുപ്പ,റമത്തെ പ്രത്യാശാജി 

വിതം ദൈവത്തോട്ടകൂടി നയിക്കു 

വാന് നാം കരുദതണ്ടതാകുന്നും 

തേത്തുവില് നാം അവകാശം പ്രാപി 

ച്യം നമ്മുടെ അവകാശത്തിഒന്ര 

അച്ചാരമായ വാശത്തത്തില് പരിഗ്തു 

ദ്ധാത്മാവിനാല് മുദുയിട്ടിരിക്കുന്നു 

ഈ പരിശു ദ്ധാത്മാവിനന്ൊ വ്യാ 



4 മാരച്ചു് 

പാരം നമ്മിലുണ്ടോ? സമാധാനവും 
നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശവു 
മാകുന്നു. സമാധാനം ഞാന് നി 
ഞങ്ങള്ക്ക തന്നേച്ചുപോകുന്നു. എ 
നെറ സമാധാനം ഞാന് നിങ്ങള്ക്കു 
തരുന്നു; “യോഹ. 14:27?” ഈ 
സമാധാനം നമുക്കു സ്വായത്ത 
മായിട്ടണ്ടേ? ഹാറാനില് വച്ചുയാ 
ക്കോബ്ദ കഴിക്കുന്ന നേര്ച്ച നാംസ്ത 
രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ““ദൈവം എന്നോ 

പ ടുളൂടെ ഇരിക്കയും. .... യഹോവാ 

എനിക്കു ദൈവമായിരിക്കും.” ഉല്ല. 
”28:29,21. ദൈവം നല്കുന്ന സമാ 

ധാനം മാത്രമേ ശ്വാശ്വതമായിരിക്ക 
'നൃള്ളു. ഹബക്കുക്ക് പറയുന്നതു് 
യാഹാവയില് ഞാന് ആനന്ദിക്കും 

എന്നാണു്. യേശുക്രിസ്തുവില് 
സതൃത്തില് നില്ക്കുന്നവക്ക് പീഡ 
കളുണ്ടാകും. ““എന്നാല് ക്രിസ്തൂയേ 
ശുവില് ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാ൯ 

മനസ്സുള്ള വക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉ 

ണ്ടാകും.”” 2. തിമോ. 3:12. ഒന്നാം 
നററാണ്ടുമുതല്തന്നെ ക്രിസ്ത്യയാനിക 
ള് പിഡകള്ക്കു വശംവദരായിരു 
“നനു. എന്തു പിഡ നേരിട്ടാലും ദൈ 

ത്തെ കൈവ്ടരുതക്. “അന്ത്യ 
കാജ്ഭത്തു് പ ഒരു 
ങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷഷ്ണു് വിശ്വാസ 

ല് ദ്ൈവശക്തിയില് കാക്ക 
പടന്ന നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി സ്വര് 

ത്തില് സുക്ഷിപ്പിരിക്കുന്നതും ക്ഷ 

യം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവ ഇ 
ല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി 

തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”” 
സമസ്തവും ദൈവത്തില് ഭരമേല്ലി 

ക്കി. നാം സമ്പാദിച്ചു" ആക്കും കൊ 

ടടക്കാതെ സുക്ഷിക്കുന്നവ നശിച്ചു 
പോകും. എന്നാല് സമ്പാദിക്കുക 
യം ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതു 
നശിച്ചപോകുകയില്ല. ധനസമ്പാ 
ദനം മാത്രം ജിവിതലക്ഷ്യമായി 
സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്നവക്ക് ഇതൊ 

അ പാഠമായിരിക്കട്ടെ. 

4) ദാ൯ഗോത്രം വിഗ്രഹാരാധിക 

1! ളായിരുന്നു. ന്യായാ: 18:1 മുതലു 

ള വാക്യങ്ങള് കാണുക. നിനക്കു 

വിഗ്രഹാരാധനയ്യണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കി 

ല് ദൈവലിസ്റ്റില് പേര കാണുക 

യില്ല. ദ്ദൈവത്തിനു നരകേണ്ട 

സ്ഥാനവും നാനം; മറേറതി 

നെങ്കിലും കൊട്ടക്കുന്നതു് വിഗ്രഹാ 
രാധനയത്രെ. ഫഹൈന്ദവക്ഷേത്തങ്ങ 

ളിലെപ്പോലെ വിഗ്രഹങ്ങള് റോ 
മാപ്പള്ളികളിലുണ്ട്. പ്രതിമയെ 

വന്ദിക്കരുതമ്. ഇതു ദൈവകല്പന 

യാകുന്നു. ഫാത്തിമാപ്രതിമ അ 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ങ്ങോളമിങ്ങോളം എഴുന്നെള്ളിച്ചു 
കൊണ്ടുനടന്നതും വന്ദിച്ചതും നാം 
വിസ്തരിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. എന്െറ 
മഹത്വം ഞാന് ആക്കം പങ്കിട്ടകൊ 

ട്രക്കയില്ലെന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെ 
യ്യുന്നു. വിഗ്രഹാരാധികള് സ്വര 

ഗുരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 

ചിലരുടെ സന്താനങ്ങള് അവരുടെ 
ബിംബങ്ങളാണ്്. മതഭ്രാന്തും വി 
ഗ്രഹാരാധനയാഞ്ച്. ക്രൃരനായ 

നിരോ കൊന്നൊട്ടക്കിയവരേക്കാള് 
കൂട്ടതല്പചേരേ റോമാ പാപ്പാമാ൪ 

യ വു ഒ 
രു ചരതത്രസത്ൃയമാണു്. 

ട) “ദാ൯ ബാലസിംഹം ആകു 

ന്നു. ചു ബാശാനില്നിന്നു 
ചാട്ടന്നു”” ആ. 92:22. മോശ യി 

സ്രായേല് മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൂ 

ട്ടത്തില് ദാനെ അനുഗ്രഹിച്ച ഭാഗ 
മാണിത്. അവന് രാജാവെന്ന ഭാ 

വവും ചാട്ടം എന്ന ഹുങ്കും ഉള്ള വനാ 
യിരുന്നതിനാല് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് പേ 

രില്ലാതെപോയി. ഞാന് മാത്രംരാ 
ജാവെന്നു” ഒരു സഭയ്യം 

രനും ൨റയരുതു”. ദാനേ!നി ലോ 
കത്തില് രാജത്വം നടിച്ചതിന്െറ 

ഫലമായി നാമം നഫ്യപ്പെട്ട. യേ 

തുതമ്പരാന്൯ കല്ലിക്കുമ്പോള് നി 
ഞളിരുവലിയവനാകുവാനിശ്ചിക്കു 
ന്നവനെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂ 
ഷക്കാരനായിരിക്കട്ടെ--എന്നാണട്. 
ലോകത്തിന്െറ വലിപ്പം ദൈവമു 

മ്പാകെ ഭോഷത്വമാകുന്നു. ദൈവ 
ത്തിന്െറ സിംഫാസനവും മാര്വി 
ടവം ഉപേക്ഷിച്ചു നമ്മേപ്പോലെ മ 
നുഷ്യനായിത്തിന്ന യേത്തുതമ്പുരാനേ 
പ്പോലെ. നമ്മുടെ ഭതിക സൂഖസയ 

കയ്യങ്ങള്ഉപേക്ഷിച്ചു് ആരമാക്കളെ 
ആദായപ്പെടുത്തുവാ൯ ഉറങ്ങം. 

ദുഷുദ്ധസമയം ദാന് ഇറങ്ങി. 
ന്യായാ. 5:17-മുതലുള്ള വാക്ൃങ്ങ 
ള് വായിക്കുക. ദാന് ക്പ്പലിനടുട 

ത്ത് കിടന്നുങ്ങി. യുദ്ധത്തില് സി 

സറാ പരാജിതനായി. നമുക്കു പൈ 
ശാചിക ശക്തികളോടാണു പോരാ 

ട്ടുള്ളത്. മിശിഹായുടെ സൈ 
ഡില് ആളചേക്കുവാ൯ പ്പാപ്പെടാം. 

മലങ്കരസ്യറിയാനിസഭ ഉറങ്ങരുത്. 
വിദേശമിഷനറിമാരുടെ സേവനം 
നിലപ്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദര്ഭം ഇന് 
ന്ത്യന് ഓത്തഡോക്സ്സഭ അവളുടെ 
കുത്തവ്യം നിറവേറേറണ്ടതായിട്ടാ 
ണിരിക്കുന്നതര്. നമുക്ക് ഉറക്കത്തി 
ല് നിന്നു ഉണരാം. 

ദാനിനുപക്രം പേര് കണ്ടതു മനെ 

ശഗോത്രത്തിനേറതു യൂസേഫി 

പകൂളിക്കാ 
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ന്െറ ഇംഗിതത്തിനു വിപരീതമാ 
യി യാക്കോബ് കൈപകച്ചവച്ചാ 
അ“ മനശെയേയും എഫ്ടുയിമിനെ 
യ്യും അനുഗ്രഹിച്ചത്. എന്നിരി 

മമില്ം മനെശയ്യടെ പേരുണ്ട്. നാ 
ലതു സഹദേന്മാരുടെ കഥയില് 
ഒരാള് തണുപ്പ് അസഹൃൃമായി 
തോന്നുകയാല് വെള്ളത്തില്നിന്നും 

കരന്തരുകയറി. എന്നാല് സുക്ഷി 
പ്ംകാരനായ പൃഠജാതിയുദ്യോഗ 
സ്ഥന് സഹദാ മരണം പരിതൃജി 
ച്ചയാളിനുവേണ്ടി സ്വരഗ്ഗത്തില്നി 

ന്നിറങ്ങിയ കിരിടം സ്വര്ഗ്ഗത്തി ലേ 
ക്മതന്നെ എടക്കപ്പെട്ടന്നതു കാണ്ട 

കയ്യും അതു് പ്രാപിക്കുവാന് സന്ന 

ഭ്ഥനായി ആ മഞ്ഞുകട്ടയിീലിറങ്ങി 

നിന്ന് സഹദാ മരണം പ്രാപി 
നാല്പതുപേരുടെ ഗണത്തില് ഉള്പ്പെ 
ടടകയ്യം ചെയ്തു. ക്രിസ്ത്യാനി ഉചേ 
ക്ഷിച്പകിരിടം അക്കൈസ്തുവനു ലഭി 

ച്ചു. നിതൃതയില് നിനെെറപേര് കാ 
ണുമോ?[വകയാഠ൮ ചെയ്ത പ്രസംഗം 

്ഠ[ഒട 17 2. ട3ഠറുട,1ഠ൩ബു-] 

മാന്യവരിക്കാ 
സഹകരിക്കുക 

നിങ്ങളുടെ മേല് വിലാസത്തില് 
എന്നെങ്കിലും മാററം സംഭവിച്ചാല് 
പ്രസ്തുത വിവരം ഉട൯തന്നെ ആ 

ഫിസില് അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ 
ഒരുലക്കം പോലും നഷ്യപ്പെടുത്താ 
തെ സൂക്ഷിക്കുക. വരിസാഖ്യ മു൯ 
കൂറായി അയച്ചു കൊട്ടക്കാമെന്നതു 

തിരുമാനിക്കുക 
ചര്ച്ചു വിക്കിലിയല് ചേര്ക്കു 

ന്നതിനുള്ള ലേഖനങ്ങകും പ്രശ്ശൃപത 
ക്തിയിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും മി. 
എം. തൊമ്മന്ബി. എം,ഫെലോഷി 
പ്പ് ഛഹൌസ്്യു. സി. കോളജ്. ആലു 
വാ എന്ന മേല്വിലാസത്തില് മാ 
ത്രം അയയ്ക്കുക. ആഫ്മിസ്സ് സ്വബ 
ന്ധിച്ച എഴുത്തുകുത്തുകമും മണിയോ 

ര ഡറുകളും ചെക്കുകളും മാനേജര് 
ചര്ച്ചവിക്കിലി കോട്ടയം എന്നമേ 
ല്വിലാസത്തില് ആയിരിക്കണം 

അയക്ക്കേണ്ടതു്. 
മാനേജു൪. 

ചര്ച്ചവികഖിലി വരിസംഖ്യ 
(എപ്പോഴും മുന്കൂര്) 

രൂ. ണ. സ. 

ഒരു വര്ഷത്തേക്കു 6൫-00 

ആറ്യമാസത്തേക്ക്* 4-0-0 
ഒററപ്രതി 0... 
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ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

വേദവായനക്കുറിപ്പകഠ 

തിങ്കള്: 1 യോഹന്നാന് 5: 1-3 
ഇന്നത്തെ വായനയിലെ പ്രധാ 

ന ചിന്താവിഷയം ജയം എന്നുള്ള. 

താണ്. ക്രിസ്തിീയജിവിതം ജയ 
്രിവിതമാണ്. ദൈവം തന്നെയാ 
ണു് ആ ജയത്തിനെറ കാരണ 

ഭൂതന്. മനുഷ്യനായിതിന്ന ദൈവം 
യേതുവിനന്െറ ജിവിതത്തില് പരി 
പൂര്ണ്ണ വിജയംവരിച്ചു. നമുക്കു 
സാദ്ധ്യമാകുന്ന വിജയം യേശൃുക്രി 

വിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ലഭി 
ക്കുന്നതാണ്. “യേശുവിനെ ക്രി 
എന്നു വിശ്വചസിക്കുന്നതില്* (5:1) 
ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണം സ്വീകരി 
ക്കുന്നതിലും ഉപരിയായ അത്ഥം 

അടതഞ്ദിയിട്ടണ്ട്. യേശുക്രിസ്കുവി 
നെ നമ്മുടെ ജിവിതത്തിനെറ നാ 
ഥനായി സ്വികരിച്ചു എല്ലാ കായ്യ 
ങ്ങളിലം അങ്ജനെറ നിയന്ത്രണത്തി 
നു പരിപൂര്ണ്ണമായി നമ്മെത്തന്നെ 
വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്രീയ 
ദ്വിശ്വാസം. 

“ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം നമ്മു 
ടെ വിശ്വാസം തന്നെ.” എന്നു 
ഭയാഹന്നാന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ 
വിശ്വാസം ഇത്ര ശക്തിതേറിയതാ 
ണോ? നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്ത 
ദുര്ബലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 
പിന്നെ യോഹന്നാന് പറയുന്നതി 

നെറ അത്ഥമെന്താണു ? “ലോകത്തെ 
ളുയിച്ച ജയം” ക്രിസ്ലുവിനൊ ജു 

യത്തെയാണ്  സുച്ചപ്പിക്കുന്നതു്. 
കണ്ടാലും ഞാന് ലോകത്തെ ജയി 
്തിക്കുനാ? നപ: 
തു ക്രിസ്തു മാത്രമാണു്. ആ ജയ 
ത്തിനു നമ്മെ പങ്കാളികളാക്കുന്നതു 

നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ 
വിശ്വാസത്തിലല്ല ശക്തി സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്നതു; വിശ്വാസം വഴിയാ 

യി നമ്മില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സവ്വൃശ 
ക്തനായ ദൈവത്തിനേറതാണു് 
ശക്മ.ി. ““കത്താവേ ഞാന് വിശ്വ 
സിക്കുന്നു; എന്െറ ഖിത്ചാസക്കുറ 

_വ൮്വിനെ തൂണകഷ്ര്കേണമേ.”” 

ചൊവ്വാ. 1 യോഹന്നാന് &; 6--13 

" ജീവന്െറ വചനമായ യേശുക്രി 
സ്ലുവിനു സാക്ഷ്യം ൨ഹിച്ചുകൊ 

ങടാണു”് യോഹന്നാന് തന്െറ ലേ 
ഖനം ആരംഭഭിച്ചതുതന്നെ. ആസാ 

ക്ഷ്ൃത്തിനുള്ള തെളിവുകള് ഏതൊ 

ക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോശ യോഫ 
ന്നാന് ചൂണ്ടിക്കാണക്കുന്ന. യേശു 

ജുലത്താലും രക്തത്താലം വന്ന. ജല 

ത്തിലലളൂള. ൭൩൭൯റ വരവ് യോര് 

ദാ൯ നദിയില് യോഹന്നാന് സ്തു 

പകനാല് സ്ത്റാനമേറവ്വ് തന്െറ 

പരസ്യ ശുശ്രുഷക്കായിതാന് വേര് 
തിരക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തെ കുറിക്കുന്നു. 

രക്തത്താലള്ള വരവ് തന്െറ ക 

ഷ്യാനുഭവത്തിലും ക്രൂ മരണത്തി 
ലം മനുഷ്യരക്ഷന്ത്രായി യേശു രക്തം 
ചിന്തിയതിനെ കുറിക്കുന്നു. 

മൂന്നാമതായി യേശുവിനു സാ 

ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതു പരിശുദ്ധാത്മാ 
വൃ തന്നെയാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിനെറ ശക്തിയില് അവന് സ്വ 
യം അര്പ്പിച്ചു; പരിശുദ്ധാത്മാവി 
ന്െറ ശക്തിയില് ഉയത്തെഴന്നേററു; 

പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ'നാല് ഇന്നും സഭ 
യില് വസിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്ത്രീയ വിശ്വാസത്തിന്െറ 
അടിസ്ഥാനമായ ഒതളിവുകള് ഇവ 
മൂന്നുമാണ്: 1)ദൈവത്വവും മനുഷ്യ 
ത്വവും പരിപൂറണ്ണൂമായി യോജിച്ച 

പാപര ഹിതമായ തനെറ ഇഹലോ 
കജിവിതം. 2) ദൈവസ്നേഹത്തെ 
വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തൊ കഷ്യാ൯ 

ഭവം. 5) സഭയില് പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവിനെവ്വതുടരന്നുത്ള പ്രവത്തനം. 
ഈ തെളിവുകളില് എ തെങ്കില്ലമോ 
എല്ലാം കൂടിച്ചേന്നോ യേശുക്രിസ്തു 
വിന്െറ യാഥാത്ഥ്ൃത്തെക്കുറിച്ചുള് 

ബോദ്ധ്യം നമ്മില് ഉളവാക്കണമെ 
ന്നില്ല. അതിനു പരിശുദ്ധാത്മാവു 
തന്നെ നമ്മില് നേരിട്ടു വ്രവത്തിക്ക 

ണം. അതുകൊണ്ട് യേതുക്രിസ്ത 
വിനേക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം കേവ 

ലം മാനുഷികമായ ഒന്നല്ല. ദൈവം 
തന്നെയാണു് മേശുവിന്െറ ജിവി 

തത്തില് കൂടെയും സഭവഴിയായ്യം 

ലോകത്ത ല് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന 

തര്. ദൈവത്തിന്െറ സാക്ഷ്ൃയമോ 
യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നതിനാല് 
അവന് നമുക്കു നിതൃജിവനെ ത 
ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ൫.ന്നെ. ദൈവ 
മേ, നിന്െറ വര്ബണ്ണ്ിക്കാവതല്ലാത്ത 
ദാനമായ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വികരി 
ക്കുവാന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെറെ 
൩ഹായം ഞങ്ങള്ക്കു നതഅകേണമത്തേ. 
ബ്യധ൯ ॥ യോഹന്നാന് 5:14--21 

നാം ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ 
യില് ജിവിക്കുന്നെങ്കില് നമ്മുടെ 

പ്രാത്ഥനത്ത്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നു 
മു “ധൈധയ്യും"” നമുക്ക്” ഉണ്ടാകുന്നു. 
യോഹന്നാന് മദ്ധ്യ സ്ഥപ്രാത്ഥനു 
യേക്കുറിച്ചു” പ്രത്യേകമായി പഠയ്യ 
ന്നു. ഒരു സഹോദരന് പാപത്തില് 
വിണുപോയെങ്കില്പം ക്രിസ്തുവിന്െറ 

മിനം 4 

ശരിരമാകുന്ന സഭയിലെ ഒരംഗമാ 
യി തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം അവ. 
നുവേണ്ടി ഉറപ്പായി മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാ 
ത്ഥന നടത്താം. എന്നാൽ അവന് 
ക്രിസ്കുവിനന്െറ ശരിരത്തില് വസി. 
മായ്ത്കുയാല് പുറത്തു തള്ളപ്പെടാനിട 
യൃയണ്ടെന്നുത്ളൂ ഭയങ്കരമായ പരമാ 
ത്ഥം അപ്പ്പോസ്ലോല൯ ചൂണ്ടിക്കാ 
ണിക്കു ൯. (യോഫ. 15:06) പാപ 
ങ്ങള്ക്കു ഗുരുലഘ,ത്വമുണ്െന്നുള്ളൂ 
തു ശരിതന്നെ. എങ്കിലും എല്ലാ പാ 
പത്തില്ം--എത്ര നിസ്ത്റാരമെന്നു 

തോന്നുന്നതിലും--മര ണത്തിന്െെ 
ബീജം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. “ഏതു. 
അനിതിയും പാപം ഷ്മുകുന്നു.”” അ 
തുകൊണ്ട് ഒരു പാപം നിസ്സാര 

മെന്നു കരുതിക്കൂടാ. ക്രിസ്തൂവിനെറ 

ശരിരത്തിലെ അവയവങ്ങമളെങ്കിലും. 
നാമെല്ലാവരും പാപം ച്ചെയ്യന്നു. 
കൃപയില് വളരുവാന് അദന്യന്യമു. 
കുള പ്രാത്ഥനയുടെ സഹായം നമു, 

ക്കെല്ലാവക്കം ആവശ്യവുമാണ്. 
ദൈവരാഷ്ൃത്തിനെറയും, ലോകത്തി 

ന്െറയയം അതൃത്തികള് നിര്ണ്ണൂയിക്കും 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. വിശ്വാസ। മരണ 
ത്തില്നിന്നു ജിവനിലേയ്ക്കു കട: 
രിക്കുന്നു എന്നു” അറിയുന്നു. റ, 

റിവിനെറ അടിസ്ഥാനം ദൈവപു 
ത്രനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവനെ 

അനുഭവമാണു ം ക്രിസ്തൂ വഴിയാ 

ദൈവത്തെ അറിയുന്നതു തന്നെയത്ത് 

ണല്ലോ നിതൃജിവ൯. സത്യദൈ 
വത്തെ അറിതഞ്ഞിട്ടകുളവ൪ വിഗ്രഹ: 

ങ്ങളാകുന്ന വ്യാജദൈവങ്ങമളു വി 

ട്ടൊഴിഞ്ഞു ജിവിക്കുവാ൯ സൂക്ഷിക്കു 
ണം. കത്താവേ നിന്നോടുള്ള സ്നേ 

ഹം നിമിത്തം. സകല വിഗ്രഫാരാധ 

നയില്നിന്നുാ അകന്നുജിവിക്കുവാ൯ 
നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമമ. 

വ്യാഴം 2 യോഫന്നാന 1-0 

ഈ ലേഖനത്തിലെ ആശയഗതി 
പൊതുവേ മു" ലേഖനത്തിലേതു ത 
ന്നേയാണു്. സത്യം, സ്നേഹം, എ 

ന്ന രണ്ടു പദങ്ങളാണു” പ്രധാനമാ 
യിട്ടുള്ളത്. മദ്യത്തെ അഭിവാദ 
നവാക്ൃത്തില് “സത്യം” എന്ന പദം 
മൂന്നുപ്രാവശ്യം ആവര്ത്തിച്ചുപ 

യോഗിച്ചിരിക്കുന്ന. യോഹന്നാന് 

സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തിയ കുട്ടം 
ബത്തിലെ മാതാവിനെയും മക്കളേ 
യ്യം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ലേഖനം 

എഴ്ചതിയിട്ടുള്ളുതു്. “സത്യത്തില് 
സ്ന്റേഹിക്കുന്ന”” എന്ന പദപ്രയോഗം 
പ്രത്യേകം ശ്രരദ്ധേയമാണ്ട്. ആ 
ത്മാത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന എന്ന: 
അത്ഥം മാത്രമല്ല ആ പദങ്ങള്ക്കു 

നി 

ള്ളതു . 
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യേശത്തുകിസ്പു ആകുന്ന സത്യത്തെ അ 
റിഞ്ഞിട്ടള്ള അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തു 
വിലുള്ള ദൈവത്തിന്െറ ദാനമായ 
ആ പുതിയ. സ്നേഹബന്ധത്തില് ഇ 
രിക്കുന്നവരാണട്. സത്യത്തില് സ്നേ 
ഹിക്കുക എന്നുവച്ചാല് യേശുുകി 
സ്തൃവഴിയായ്ും യേശുക്രിസ്തുവിനെ 

പ്രതിയും അവന്െറ സ്നേഹത്താല് 
അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക എന്നതാ 
ണത്ഥം. നമ്മുടെ അന്യോന്യന്നേ 
“ഹം കത്താവിനോടുത്ളു സ്നേഹത്തി 

ല് അടിസ്ഥാനപ്പേട്ടതാണൊ? നാം 

എത്രമാത്രം കത്താവിനെയുള്ള സ്നേ 

ഹത്തില് വളരുന്നുവോ അത്രമാത്ര 

മേ മറവള്ള വരോട്ടള്ള ന്മമ്മുടെ സ്നേ 
ഹവും ശരിയായും സ്ഥായിയായും വ 

ളരുകയള്ള. മാനുഷികസ്നേഹത്തി 
ന്ദ് പുഷ്ടിയും പുത്തികരണവും ല 

ഏിക്കുന്നതു ദൈവനസ്ധതേഹത്തിന്െറ 

.അനുഭവത്തില് മാത്രമാണ്. കര് 
ത്താവേ നിന്നേക്കാള്: അധികമായി 
ഞങ്ങള് ആരെയും ഒന്നിനേയും സ്നേ 
ഹിക്കുവാ൯ ഇടയാകരുതേ. ഞങ്ങ 

ളെല്ലാവരും നിന്നില് വസിക്കുന്ന 
തിന്ധല് സത്യത്തില് അന്യോന്യം 
“സ്ലേഹിക്കുവാ൯ ഞങ്ങള്ക്കു കൃപയ 

ളണമേ. 
വെള്ളി. 2 യോഹന്നാന് 7-13. 

ദൈവപുത്രനായ യേതുക്രിസ്തുവി 

) മനുഷ്യാവതാരത്തെ നിഷേ 
ച) പല വേദവിപരിതികളം ആ 

സഭയില് എഴുന്നേററിട്ടുണ്ട യി 

രുന്ന. അവരിതനിന്നുള്ള വിപ 
മിനെ തടയയവാ ക്രിസ്തുവിലുള്ള 

അന്ദ്യോനൃസ്സേഹം സഹായകമായി 
രിക്കും എന്നുക്ളൂതുകൊണ്ടാണു” ശ്ലീ 
ഫാ സ്നേഹത്തിനൌെ ആവശ്യൃത്തേ 

ക്കുിച്ചു വണ്ടും വിണ്ടും ഉല്ബോ 
ധിപ്പിച്ചതെന്ന് ഈ ഭാഗം വ്യക്ത 
മാക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്െറ മനുഷ്യാ 

വതാരത്തിനെത രിയായി വാദിച്ച 

൮൪ അതിവബ്ദദ്ധിമാന്മാരാണെന്നു 
സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. സുവി 
ശേഷത്തിനെറ അതിരുകളെ അനി 

ലംഘിച്ച് വൃഥാവാദങ്ങളില് ഏ൪ 
പ്പെട്ടിരുന്ന ഇക്കൂട്ടര് ഡത്ൃയദൈവവു 
മായു കൂട്ടായ്മയില്നിന്നു ക്രി 
സ്ത്്യാനികളെ വൃതിചലിപ്പിക്കുവാ 
൨ ശ്രമിച്ചിതന്നു. കരിസ്തുവിനെറ 

സവിശേഷണത്തിനു വിരുദ്ധമായ 
പഠവ്പിക്കലുംകൊണ്ട് തങ്ങളെ സ 
മിപിക്കുന്നവരെ വീട്ടില് പ്രവ 
ശിപ്പിക്കുകയോ അവക്കു കുശലം പ 
റയ്യകുയോ ചെയ്യുരുതെന്നുള്ള ആജ്ഞ 
വളരെ കക്കശമായി തോന്നിയേ 
ക്ഓാംം എന്നാല് സാധാരണ മര്യാ 

ചര് ചചുവിക്കിലി 

ദയും സഹവത്തിത്വ മനോഭാവവും 
വിട്ടവിഴ്ചകള്ക്കും വിശ്വാസ 
ത്യാഗത്തിനും വഴിതെളിക്കാമായി 
രുന്ന അക്കാലത്തു് വേദവിപരീിതി 
കളോട്ടള്ള പരിപൂര്ണ്ണ നിസ്സ്റഹര 
ണമാണ് സഭയ്യടെ സാക്ഷ്യത്തെ 

സുരക്ഷിതമാക്കുവാന് സഹായിച്ച 

ഒരു പ്രധാന സംഗതി. കത്താവേഒ 

രിക്കലായി വിഗശുദ്ധന്മാക്കു ഭരമേല്ലി 
ക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസത്തെ അഭം 

ഗമായി പാലിക്കുവാന് ആവശ്ൃമാ 
യ സ്നേഹവും വിനയവും നി ഞങ്ങ 
ള്ക്കു തരേണമേ. 

ശനി. 3 യോഫന്നാന് 1-1. 
സഭയില് സാമാന്യം ഉയര്ന്ന 

സാമ്പത്തിക നിലയും സ്വാധിനശ 
ക്തിയ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോ 

ദരനു യോഹന്നാന് അയച്ച ഒരുക 

ത്താണ് ഈ മുന്നാം ലേഖനം. മാ 
ത്രമല്ല, ഗായോസ്* അതിഥി സല് 
മാര പ്രിയനുമായിരുന്നു. സഭയ്ക്കും 
സഭാംഗങ്ങള്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ഒഓദാര്യം കൂട്ടതലായി ലഭിക്കണമെ 
ന്നുത്ള ആഗ്ഗഹത്തിലാണ്* യോഹ 
ന്നാന് എഴുതുന്നതു്. ക്രിസ്ത്യാനി 
കള് ഒരു ച്ചെറിയ ന്ൃനപക്ഷമാ 
യിരുന്ന കാലത്തു പ്രത്യകിച്ചും, ഗാ 
യോസിനെപ്പോലെയുള്ള വരുടെ അ 

തിഥി സല്ക്കാരവും മഓദാര്യവും 

| 

ി 4 4 | ( 

ി ഹെഡ് ആഫീസ്: ചോട്ട്യം 
| അധിക്ൃതമൃലധഠനം രൂ 50 00,000 

' വാഗ്ദത്തമുലധനം രൂ 95,00 000 ! 
| നിക്ഷിപ്പുമുലധയം രൂ 25,00,000 
ി കരുതല്ധറം രൂ 697,000 ॥ 
4 പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 4,65,61,000 ഴ 

[311955] റ 
; ശരിയായഇ ഈടിന്മേല് കഠഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ് പ ആവശ്വമുഃഭവമ ര 

4 ഞങ്ങളു ടെ 4/ ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക. ! 

ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ ഏല്ലാ പ്രവത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്ത ! 

| 1,001 02൩0 2൩0 ബി 
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പ തളുളുതതതതത്ത്തുതതതനയതതെ 

9 

സഭാജിവി തത്തില് ഒരു പ്രധാനഘ 
ടകാ തന്നെ ആയിരുന്നു. ക്രിസ്തി 

യ പ്രവര്ത്തകര് പുറജാതിക്കാരില് 

നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള, 

സഹായവും സ്വികരിച്ചിരുന്നില്ല. 

അവരുടെ ഏക ആശയം സഹോ 
ദര ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. വി 
ദേശത്തും മററും മിഷനറി വേല 
ക്കായി പോകാന് കഴിയാത്തവര് ത 
ങ്ങളുടെ പണവ്യം പ്രാത്ഥനയും മൂലം 
മിഷനരി പ്രവത്തനങ്ങളെ സ 
ഹായിക്കുന്നെകകില് അങ്ങനെ മിഷ 
നരി വേലയില് അവരും ഭാഗഭാദമാ 
കുന്നു. സഭയില് കലഹമുണ്ടാക്കുക 

യും അധികാരത്തെ എതിര്ക്കുകയ്യം 

ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ദിയൊതുഷേസി 

നെപ്പാറി ഇവിടെ പായന്നണ്ട്. 
സ്വന്ത അധികാരവ്യം പ്രാമാണ്ൃ 
വ്യാ പുലത്തുവാന് ശ്രരിച്ചിരുന്ന ആ 
മനുഷ്യനെ അനുകരിക്കുരുതെന്നു 
യോഹന്നാന് ഗായോസിനെ ഉപ 

ദേശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകകളി 
ലം സമുദായത്തില് പൊതുവെയ്യം 

ഇങ്ങ നെയുമള വരല്ലെ തീരാത്ത വഴ 
ക്കുകളും വിദ്വേഷവയം ഉളവാക്കി 
പൊതുജിവിതത്തെ മലിനമാക്കുന്ന 
തു്? നമ്മുടെ ജിവിതം കൊണ്ടു് എ 
ങ്ങനെയൃയള്ള സ്വാധീന ശക് തിയമ 
ണ് സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്െറ 

ി ട്രാവന്കൂര് ഫോര്വ്വേഡ് മാജ (൭ ളിപ്പം) ) 

സി. ഏം. ചെറിയാന് 

സെക്രട്ടറി 
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മണ്മറഞ്ഞ നിലയ്കൂല് പള്ളിയുടെ അവരിഷ്യങ്ങന 

ചര് ച്യവിക്കിലി 

രാന്തഗംഭീരമായ വനാന്തരത്തില് കണ്ടചിടിക്കപ്പെട്ടു. 

(ഫാദര് സി. ജി. ഏബ്രഹാം ബിഫ്; ബി. ററി.) 

അക്കാലത്തു പരിസരം ജനനി 

ബിഡമായിരുന്ന--ഒരു മഹാഗ്രാമ 

മായിരുന്ന---ആരാധനാകേന്ദ്രം. ഇ 

ക്കാലമതര് ഏറെ നൂററാണ്ട് വിജ 

നസ്ഥ ലമായ രുന്ന മട്ട് നീങ്ങി വി 
ദുരസ്തരുടെ ആശാകേന്ദ്രം. മാറച്ചു”് 

3ാംനു- ഞായറാഴ്ച ഡാനിയല് മാര 
പീലക്സിനോസ്” തിരുമേനി വി. 
കുര്ബാന അവിടെ അര്പ്പിച്ചതില് 

അനേകരും സംബന്ധിച്ചു തങ്ങള് 

6൭ ളള നേര്ച്ചകാഴ്ചുകള് സമര്പ്പിച്ച. 
ഏററം പുരാതനമായ ആ മഫത് 

സ്ഥാപനത്തിന്െറ അടിത്തറ വൃ 
തമായി കാണാം. തൊട്ടുപടിഞ്ഞാ 

വുവശത്തു”് ഒരു ചെറിയ തറയണ്ടു്. 

പള്ളിയയം കുരിശും നിന്ന സ്ഥാന 
ങ്ങള് അങ്ങനെ നിര്ണ്ണയിക്കാം. 
കിഴക്കം, തെക്കും ശവകുടിരങ്ങള് വ 

ഒരെയുണ്ടു്. ഇവിടെയെല്ലാം അനേ 

കം നാവൃകളാല് സംസാരിക്കുന്ന പ്ര 

സംഗവേദികളാണു്. പള്ളിയറക്കാ 

വയ് എന്ന അഭിധാനത്തില് അറി 
യപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതിഷ്ഠ 
അടടത്തു വടക്ക് വശത്തുണ്ട്. സര 
പ്പരൂപം കൊത്തിയ കല്ലുകള് അവി 
ടെ കാണാം. ഒരു ശിലയില് മാത്രം 

കുരിശിനെറ രൂപമുണ്ട്. പണ്ടേക്കാ 

ലം ഹിന്ദ്യക്കള് അങ്ങനെ ചെയ്തി 

അന്ന എന്നു് ചില ഹാന്ദയൃസഫോ 
ദരങ്ങള് പറഞ്ഞു. 

പള്ളിസ്ഥലത്തിനു്” പടിഞ്ഞാറു 

വടക്കുമാറി നിലയ്ക്കല് ക്ഷേത്രം സ്ഥി 

തിച്െെയ്യുന്നു. രണ്ടര ഫര്ലോംഗ് 
അകലത്തില് ഇവ തത്ര അത്ത് 

നിത്ക്കു വാനിടയാക്കിയ കാലഘട്ട 
ത്തെപ്പുററി ആലോചിക്കേണ്ടതാകു 
ന്നു. ക്ഷത്രം സര്സി. പിയ്യടെ 

ക്വലത്തു”് പൃതുക്കിപ്പണിതു. ബല 
മുള്ള കരിങ്കത്. കോട്ടയും മദ്ധ്യ ശ്രി 

കോവില്ലം കാണാം. കോട്ടക്കു വെളി 
യില് കിഴക്കുവശത്ത് ഒരു കിണറു 

യം ജിവിതത്തില് നാം പ്രയോഗി 
ഒന്നു”. 2 

കത്താവേ, സ്വയം തൃജിച്ചു് 

സ്നേഹത്തിന്െറ ആത്മാവില് സഭ 

ധേയ്യം സമുദായത്തെയും സേവിക്കു 

വാന് നി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേ 

നമേ. ലു 

ണ്ട്. കരിങ്കത്പ്പുലകകള് താഴത്തു” 
ചതുരമായി അതു് കെട്ടിക്കയറിയി 
രിക്കുന്നു. ക്രിണറിന്ന് ആഴമില്ല. അ 
തിലെ ജലം ജാതിമതഭേദമന്യേ 
ഘ്്ല്ലാവര്ക്കും ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നു. 
ക്ഷേത്രത്തില് മനുഷ്യര്ക്കെല്ലാം വ്ര 
വേശിക്കാം. മത്സ്യമാംസാദികള് 

കൊണ്ടു് കയറരുത്. തെക്കുവശത്തു 
വലുതായ ഒരു കുളമുന്ടട്. അതു” ച 
തുപ്പസ്ഥലമായിക്കിടക്കുന്നു. പൊതു 
വെ പയ്യവേഷണനിദാനമായ സ്ഥ 

ലമാകയാല് കുളം പ്രത്യകിച്ചും ഗ 
വേഷണത്തിന് പയ്യാപ്ലമാകുന്നു. 
ഇന്നും ആ ക്ഷേത്രം മനുഷ്യരാശിക്കു 

തുറന്തിട്ടിരിക്കുന്നതും ആലോചിച്ച 

റിയേണ്ട വസ്തൃതയാകുന്നു. 
പ്രശാന്തഗാംഭിയ്യം തുളുമ്പുന്ന നി 

ലന്തുല്പ്രദേശം ഏററം സുന്ദരമാ 
ണ്, സമതലമാണു്, വിസ്തൃതമാ 
ണര്. സമനിരപ്പാകയാല് നിബി 
ഡവും ഉന്നതവുമായി വളരുന്നതരു 

ലതാദികള്ക്കിടയിര എരിപൊരി 
ക്കൊള്ളന്ന വേനല്ക്കാലത്ത് ഇ 

ഒം തെന്നലില് ലയിച്ച തണലില് 

വനയമുഗങ്ങള്ക്ക് സ്വൈരമായി 
നില്ക്കാം, വിഫരിക്കാം. ഇപ്വണ്ണ് 
മുള്ള ഭൂവിഭാഗത്തതക് ജനങ്ങള് തി 

ങ്ങിക്കൂടി പാത്തിരുന്നു, നിശ്ചയം. 

ഒരു പത്തഞ്ഞയറുകൊല്ലത്തെ പഴ 
ക്കം വനത്തിനുണ്ടു്. ഭൂമിശാസ്ത്പ 

രമായി “നിലനത്ത്കല്” എന്ന സംജ്ഞ 
അമ്വത്ഥമാകുന്നു. 

സവിസ്പൂരമായി പരിലസിക്കുന്ന 

നിലയ്ക്കല് അനവധി ആളകശകുടി 
പാത്തിരുന്നു. ഭവനങ്ങളുടെ തറ 

ബഹുലമാണ്. ജീവിതതാമസൌക 
രൃയങ്ങള് പ്രകൃതിസൃലഭമായ ആ 

സ്ഥലം ജനവാസത്തിനു് ഇനിയും 

കൂട്ടതല് സാഹഫചയ്യങ്ങളാണ്ട് പ്ര 

ദാനം ചെയ്യുന്നതു്. കല്ലി അരു 
വിപദ്ചൃതി നടപ്പില് വരുത്തുന്നതി 

നള ഭാജവിഥി സര്വെ ചെയ്തു 
കൊണ്ടിരിക്കയാണെല്ലൊ. ആലൈ 

൯ നിലയ്ക്കല് കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. 
ആനയഴിവൊ ആയ്രമണമൊ 

ആയിരിക്കണം ജനങ്ങളെ പണ്ട് 
അമ്പരിപ്പിച്ചതു”. വക്രിപ്പുലിയും. 
പെരുമ്പാററയയമാണു” വിജനസ്ഥല 
മാക്കിയെതെന്മ് പറയപ്പെടുന്നു. 

കത്താണ് പാലു. 

മിനം 4 

വക്രിപ്പുലിആന ആകുന്നു: 

എന്നു” ചെപ്പേടി ത ഉണ്ടു. 

പോല്ലം. അതിനാല് ത്തു 
നയഴിവുമൂലം ജനം സ്ഥലം വിട്ട 
താവാം. പചെതമ്പാററ, പപ്പാ. 
റായെന്നും അറയപ്പെട്ടന്നു. അ. 
തു” പറപ്പറാറം ആവാം, വക്രിപ്പ 
ലി പറപ്പറഠത്തിനെ റ നേതാവായ । 

രുന്നു. ഈ കാട്ടാളന്മാർ പാണ്ടി 

യില്നിന്നും കടന്നുവന്ന് നിലന്ത്കുല്. 

നിവാസികളെ ആക്രമിച്ച സുന്ദര 

മായ ആ ഗ്രാമം കിളി പിടിക്കപ്പെ 
ട്ട് ഒഴിഞ്ഞ കൂടിനു തുല്യമായി അ. 
വശേഷിച്ച. കാലാന്തരത്തില് വ 
ന:പ്രദേശമായി. ചെങ്ങന്നൂര്, ആ. 

റമ്മള മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് നിച്ച 

നൂരുക്കാര് ഇന്നും ഉണ്ട്. 
നിലയ്ക്കല് എത്തുന്നതിനു” ഏററം: 

സൃഗമമായ മാര്ഗ്ഗം ചിറാരാര്വഴി 

പോകുന്നതാകുന്നു. ആങ്ങമുഴിവരെ. 
വാഹനത്തില് സഞ്ചരിക്കാം. എ. 
ന്നിട്ട് മൂന്നര മൈല് ധലകയറിയാ. 

ല് നിശ്ചിതലക്ഷ്യഗ്തില് എത്തി 
യപ്പരാം. 

പളളിയും അമ്പലവും തമ്മില് ര. 

ണ്ട ഫരലോംഗില് അധികം അക. 

ലമില്ല എന്നു” പറഞ്ഞല്ലോ. 
ത്തോമ്മാഗ്ലീഹായാല് സ്ഥാപിതമാ- 
യ പാലൂരപള്ളിയുടെ ചരിത്രം സൂ. 

വിദിതമാണു”. കുന്നംകുളങ്ങര ം 

അതു” പട 

ക്കാലം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രാമമായ! 
രുന്നു. മന്ത്രതന്ത്രങ്ങള് ഉരുവിട്ടന്ന 
ശബ്ദം ഗ്രാമത്തിലെവിടെയും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. “ഞാന് പോകുന്ന: ഇട. 

ത്തേക്കള്ള വഴി നിങ്ങള് അരിയ 
ന്നു. തോമാസ് അവനോട് , ക൪ 

ത്താവെ നി എവിടെ പോകുന്നു: 
എന്നു” ഞങ്ങള് അറിയുന്നില്ല; പി 
ന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും”” എ 
ന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്ട്; 
“താന് തന്നെ വഴിയുംസത്യവും ജു 

വനുമാകുന്നു"” എന്നു പറഞ്ഞു. 
““നമുക്കം പോകാം അവനോട്ടകൂടി 
മരിക്കാം” എന്നു അപ്പോസ്തോലനു. 

യറ൮ുശലേമില് കത്താവിയണ്ടാകുവാ 
ന്പോകുന്ന കഷ്ടതകുളെപ്പാറി കേ 

ട്ടപ്പോശ, ഏററുപാഞ്ഞു. ഉയര് 
പ്പിനുശേഷം ““എനെറ കത്താ, ം. 
എന്െറ ദൈവവുമെ”” എന്ന് ഡയ 
മ്മതിച്ചു പായ്യകയും ചെയ്ത്. ഈവ 
സ്തൂതകുള് ശ്ലീഹായെ നടത്തി. പാ 
ലര വന്നു. കത്താവിനെ പ്രസം. 
ഗിച്ചു. “വഴി” അവന് മാത്രമെ 
ന്ന് അടയാളങ്ങള് ചെയ്യ കാണി 
ചു പ്രസംഗിച്ചതിന്െറ ഫലമായി, 
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പാലുൂര്ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേതൃസാ വി 
ധാനം പള്ളിയാക്കി രൂപാ തരപ്പെട്ട 

ത്തുവാന് കഴിഞ്ഞു. ഇതു് ചരിത്രസം 

ഭവമാണു്. ഹിന്ദയക്കളാണു്ക്കെസ്ത 
വരായതു”്. ഹിനമുദേവാലയങ്ങളുമാ 
യി സമ്പര്ക്കം പുലത്തിയാന്നു് പു 

ണ്യവാന് മാര്ഗ്ഗം അറിയിച്ചത്. 

വിശ്വാസവും ഏററുപറച്ചിലും 
നിമിത്തം മനുഷ്യര്ര തമ്മിലുള്ള ബ 
ന്ധം ത്യാജ്യകോടിയില് പതിക്കു 
ന്നില്ല. ആഷഭാരതത്താിനുള്ള ഈസം 
'ന്ത്രാരം പുരാതനവും നിസ്തൂലവ്യമാ 

ണ്. ഇന്ഡ്യയിലെ മിക്ക ഹിന്ദു 
ദേവാലയങ്ങളും മനുഷ്യന് തുറന്നി 
ട്ടിരിക്കയാണ്ട്. ' ശൈവവൈദ്ട 
വക്ഷേത്രൂങ്ങളില് കടന്ന് പരസ്യആ 

.രാധയില് ഈ എഴുത്തുകാരന് സം 

“ബന്ധിച്ചിടുണ്ട്. അവിടെ പ്രവേ 
“ശനം നടത്തിട്ടില്ല. പവ പ്രാചി 
നക്ഷേത്രസന്നിധികളിലം പ്പാചി 

നപകൂളികള് ഇന്നും കാണ്മാനുണ്ടു്. 
ഈ സഹവത്തിത്വം, സരഭ്രാത്രത്വം 
ഭാരതസംസ്ത്ലാരമാകുന്നു. കേരളത്തി 

' ല് ഇതു” അഭിവ്ൃദ്ധമാക്കണം. അങ്ങ 
നെ “ഞാന് തന്നെ വഴിയും സത്യ 

വും ജിവനുമാകുന്നു്?” എന്ന് അനു 
1 യി ഉചെച്ചെസ്തരം പ്പോത് 

' ലോഷിക്കു വാനിടയാക്കണം. ““എ 
ന്നില്കൂടിയല്ലാതെ ആരും പിതൃസ 

ിധിയെ ആകമോദമാക്കുന്നില്ല”” എ 
19 യാഥാത്ഥ്ൃയം ക്രൈസ്തസുവസ്ധുഭസ്വ 
ന്ത്രഭാരതത്തില് എങ്ങും ഉല്ഘോ 
ക്കണം. 

മത്തോമ്മാശ്ലിഹാ അന്നു തമിഴ 
നാട്ടില്നിന്ന് സഹ്യയദ്രിതരണം 

ചെയ്ത് നിലനഷ്ണുല് ഏത്തിച്ചേര് 
നനുഎന്ന് ഉരാഫിക്കാവുന്നതാകുന്നു. 
തമിഴനാട്ടിലെ ഗ്രാമീണജിവിതസ 

മ്രദായത്തിനെറ അവശിഷ്ടങ്ങളാ 
“ണ് നിലയ്ക്കല് കാണുന്നതു്. അ 
തിനാല് പാണ്ടിപ്പദേശവുമായി വ 
“ഴി തുറന്നിരുന്നു എന്നു് വിചാരി 
മാം. നീലഡ്ണുല് മഫാഗ്രാമത്തില് 

ക്രിസ്തൂശിഷ്യന്എത്തിച്ചേന്നതു്മാ൪ 
*ഗ്ലം അറിയിച്ച് പമുളിയും പണി 

; യിപ്പിച്ചു് ക്രിസ്തവിലുമുമു സ്നേഫപ 

രവും, ശുശ്രരഷാപരവൃയമായ പ്പാ 
'യോഗികജിവിതം ക്രൈസ്തവേതര്൪ 

ക്കം മാര്ഗ്ഗദിപമാക്കി ശീലം നല്കു 
 വാനായിരിക്കണം പള്ളിക്ഷേത്രസ 

ന്നിധിയിലിരിക്കട്ടെ എന്നു് നിശ്ച 
യിച്ചു ഗ്രാമവാസികളെ സമ്മതി 

പ്പിച്ചത്. 

ചര് ച്ചുവീക്കിലി 11 

1-8ഠ010835-14077 00൧0 1114 

യ 81200൩ &, 00010൩02 

1 90 1749൩ 0.1൩ 1ഠ- 
൧115 സ്ധാധിര് ഗമ 1൧ 3950215൩- 
ഈ67 2 2 ലേ വ് ലാഥില്നട ഞാ 
50231 ടല 1൨ ൨0൬൩൧൧ ൧൩0൪ സദഠി 
൨ല൦ ഡ്വ്ല് റില്6ട൦ 00 2 1൨68 
ല് ട൦1-ര്൦ട2ിഠ൩. വ 5൦൨൩ 2 7ലഠേ 
സാമി 0൧൧൧ ഇായ്ഠേ ൭ ബ7707 
വ് ൨൦ നദലിഠനട 100൮ ഒട 10൦ ൧൧൦൩ 
0 ൧െടഥഥ സാനിര് ൦2൦ 07 നടമട ല് 
മ 00 സലിര് ഥാഥിലഠ7- 

1 പുട ൧ 20ി൩ായിടറിയടറ 1 ഉപ - 
മറിഠ്ധിലി ൭൮% 1൨൧ സം ൧ ദട്ഥഥ7 
ഉദ 0൦ 1൨0൧൦8 0 39൦ 0൨ 0൨൦ 
ഉഠടട॥!147 ല് ധബിന6ഠര് മടി. 
വട ൧ 135 ൨056൧ ൦0660197 
ടച0൦0, 06110൧൧5 200൪0൦൦൦ ൩07൦ 1- 
1219 1൨൧൧ 10 ദംബ്ഡ൦] 2. 3ഗ്ഹ്ലിം 
1൨ 7ഘ ഠ്ഹ്ടദ്ഷഫ ഡ് 07 ഴ് 
6, 19056, "110 ധാ൦ വ൮ി൦േഡട ഠാദ്ധ- 
ഒല 0 ൨൦ സ്ഥ 1ട ൨ ൮൦2 
90706 07 630 13ട 20 ൦൩ ൨0൦ 
7൮൧] 05100൩ ല് 0 ഉഴ; 
1 പുട ൭ ബ്ഴ ടായ്ധ്൦ ൩.൩ച്ന൦ഠ 
൧൬൦ ൧൩ ഠഴഗാടിസ്പ്നഗ 270007010൩ 
൨ ഠധ ബ്ല്മട ഒട സി.” 1൩ 00൨൦ 
സ്ാ20ിടം സമ്ല്മ൦ 15 20 000൩൦ 
ടഠ ബലി ൨20 ചി! നമച്ധ്ഠട ന്ധി 
9010 10: സ ആദ ചിട 10 07 ൬2- 
20൭0൪ 91, ടേ 20൦൩൦ 98൩ സ്ഥം 
0 ൦൩൦ ഞ്ബി] ടടടിം 0 16൨. 

10707 700 2൦%൦൩൦ബ% 
൨൨ ൦ ട്, വട സി 

മറ൮റലച്ട ദട എിദ്ധടധാ]ട മട 1 1ട ഠാന 
1ഠ7ഥനഇ. 3൦: 1 ഠോമഠടലിട ഠ൦ വ് 1൨൦ 
05 6൧൧൦05 പ്ചിവടട ൨൧ ലെ 
15160 ൧൧൭ 68% 0ഠഠഴ7 07 ൬൦൬൩. 
1 7ലിന്ഥ£ ഠ 1൯൦ 0൦൦൩൦൩ ഠസലട 
വ് ൨൦ 11൨൭൩൬ഠ൩ധഥിലെ സ്ാഠട സല 
മന൦. 102 ട൦6ിഠ്നല 7ല്ധ൦ 1൧ 2 നഴ 
1൭0 1൦-0൦ 11൨൧ നല 0൦ 
൦൦൧ ന്ന്ഠ൦ വധടഠന1ഥ 1ട റില്ട്സം 
൧0൬൦൭9 [11൧൩ 1൨൦ 2ബഠട 17൦൩൦൩ 
1021 ലേലഠനട: 

0൧൭൭൩൦൭0 ൨൧൬1001൦ 1൩ഠ വിടന 
10 012067 0 റ19ലഠട൦ ൮൮ 1൨൧൦ റല 
ലാല നവ൦ സ്ലം 1൦ഠനടെ ടധ്ദിപിം- 
ഇലി ന്നി, ഉടമടേ ദ്ധി! മധഠനമ- 
119 ഠ]1ഠയ- 11൨660 15 1 
൨൦ നണബ്ബഠാന ൨ നാലി ൧0൩05 
കനറ 2ഥാവ്ലിടെ /മാറട 1ഠ്ഫഹിട ബ്ബ്ധ്വ് 
2 ഇല്ലി സ്ധില അദ യിടിഠന 
വ് 1൨0൬ഠ5-0-൧൦ 15 ൩2൦19 ഡ്ഡിര് 
6൩0൧൭൨ 10 290 ഒട ൧൩ ലവം 
സ്സ: 1൨5൧൦ സ്൨8 6 വനം ൨൭൧൩ 
൧൦ 4.ടട്്കട 1നഹലിഠ 117 ഗബ്൦ട, 
വിഡ്ാടള്ി ൨൬൩ 10 064൨ 012 പില 

' ൨൦ണ ച്്ഴ൦-/ഠന്നട ല് 10൦ ധപ 
നള്ലു” സലി] 1൨൧൧൭ 160൧ സ ൬൦൦ 
നീം 10 ൪൦ ഡ്ഡ്നട 11൨൭൩ 0൦21൨. 
237 ൧൩൧1൦ 120൭0൧0൩ ഠാധിഠി ൦ 0 
൮൭ 100. 132 010 1൨659൦ നടെ 
021 ൭൬ ബറ 0 സല്ലു? 710൦ സട 

മു നം സദ ൫൦ ൯൯൩5 നദടടന് 
07 ഇടി ന ല്ഡ്ക൩ ഉഠഇധിദധഠമട 
22 ചി! നാടി ന്നലട 0 ൦ ടി 
02 26ടസഠര് 12൦൬ 107 0൪൦ 06255 
ല് ൪൨൦ ൧൦൩൭: 132 ദര് ടയ ടദഴ്മ 
ഉല്ിടട ൬൩62൩ 10൨൦ ഠേടടമവഠാധ 
ലാറ? ൧ലനം 1൨൦൧൦ സനണ ല്നടെ 
സസ ൮൩ 1൩൨൦ 06520111൩൧ 13ധ0ട നമ് 
205 വ 7200൧൦, ൩൯൦൧൩ ൧൨൦ 1ദഠനലധിട 
ടസമന൦റി 1118 ൭ നഥ൦025 ടഠോധ്ധ്ു 
മനോടട' ൧51൭, സാ 1൨൦ 0ഡയടംഗ്ണട 
ടര് 111 മ്ഥട 0൧ 1൨൦൧ സമ 
൨൦ 13019 1.൧ഠ, 20 സബ൭൦൨ 1൦൭ 
്ല്സ്സ "(70൪ യമട ഗ്നടഠനഠര് സ്റ 
21000 06൧62൨ 11൨൦ ടയാര്ട ൨ ൨൭ 
ഠമറുധ്ട(മറിഠട. 22: ഠിര് ൨൦. ടിണ് 
ഇറ 1ഗഥഠയിഠിഗ വ് ടട ണാ ഹ്ന 
൨൦ 11ഠഴ൦്വ്ക ദ്യ നലോ 

ഗവട്വ്നഗ ഠാ ടഴലലി േ- 
ധ്ധഥടട, ഴം നറ യമ നിട്നള 0 ൩൦൭ 
ഉഠലിടെ വ് വവ്ടഠയടടടട ധ്ഥഠ൦ 4ച- 
ഠിഠഠന, 71൩൧0 07ച്ന൦ഠി 2 സന൨ി6 ഠ൩- 
062 ൨ 1495 90 നദണര്ഠാഠി- 
77൦ ടല 1 1൦0൧ നഠഥടനാധട ചാ 
ഉന ഥേ ഠഡ ഠയ൩ 0ഡി സച, 
൧൦൧൧൨ 0011൨ മാ7111 ഫാ ടാധ൨ സ 
൧10 സ്വം 12 ൨൦ ന്നംദന യല 
൧0 006 17ഥ£൦ഠഠ-1ടട!ക൩ "0/൧ ബര് 
10 ഠി സച 1ം യാണ 10നാ 
7055 0 6:27 ബടട 7 യെറയടിഴ7 
2൩075൭൬൩ വം 20% ബ്ബിഴ ൩ നല 
111110൩5 ടലന്ധിേര് 12 ൫൦ നനഠ്ടൈ 
൧ ൨൦ ഠ്ഡിമബട 20700160 7 റിംട- 
201760, 02% 12 ൨൦ 2ഗാഠ്ഡഥോഥ ല് 
൧0150൧ ഉട, ല൦ന്ചി സല്ലം, ൦൦. 
ടന ടന്ന ബല്ച, ചര് 
“സു 13ണ്ബ്ടട'' 22 ഠായിര് ഠം ഠ 
11270൦ ടഠ07ടട ൨ സബബിടെ കമ 
1010 ന൦൩ ൩0 ൦൧0൦ 0112 1൦2൧൦൦. 
101 211 അല സായി 1൦ ടധ്വ്ഠ്ല ൨ 
112 ലാ ഠോയിഠര്ി ൧൦ മഠ ബ്ല 3൩ 
3൦ ൦൧ ന്ഥ 

10൦ മട 10 ൨൦5൦ ദ്രടടറ്ഠട 
ഒട സ 1നാഘ, സട ിചടിര് ാല്ഠട യട 
10 1൨൦ 01ദന്ധിറട ഠ69(൯൩ മഠ ഠിട്മട( 
ഒഥഠ൩ 0 യാഥിര് സ്വ 11. ൦, ടാ 
ലി, സടട ദന വ് ൩൦ ൭൦ 
02 1൨0൩0 12 3561, നഠ നല 1൨0 
6%ഗധഠഥ്നഇ, 069 ൬0% 07൦൦ സബ 
10൩ സല അച; ഓറ ൩൦൦൦ 1॥1്സ്ടട 
സട 100/ 11൧ ന൦ഥെ ൧൦ ൩0% 7൦5൧. 
ല്ന൦ര് 7൩ ദ്ല്ഥ്ന൦ 12൧൭ ൧൦ 1നഠയ൦. 
16റി 11൨൧ 00൮൧ 0൫൩ റഫി] ന6ുഇട. 
0 മടുണടടട!ഠ൨ ൧൦ ടവര് 19 (൦ 
സ്പ 1/ ന൩ സം മൃഡ്ഠിടര് 07൩. 
മല 12 നകേടാഥ, യ ഠേധിഠ കടട 
പ 1൦ യാധിര്ി ൩0 മമ്ബാ സ്വ 
ഗല്പോഠട ഉസഘിധി ൫൨ ൦ റടടനാഴ 
ലിന. 2 നമ ബ൦ സ്ധ്ഠിഹ് 
ലിനി 1 നപപേടഠനം സ൦ സാധിര് ന 
സു നദീറ 129 009690 1000050-- 
2015 ന്വാക്ടടടെ 12 ജവിഠ യ൦ മപ്പോധടിഴ 
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ചര്ച്ചുവിക്കിലി 
൭൮1ഠ0ട1നല 
൧൨൭ സ്ത 

മുഗേസധിക്ല 1:ലേട 0 വല 
3൮ 1൧൦ ചി൨ 0൧ വട [5 

0 27൦ 6൦൧ലിഠട1029൦ 
1൦ ൭0% 1ട 11൨൧ ൩൩ (00൧൨൦ 

0 വിട 1൭5 16൧൦ നസര് 1655 1 
121111 151൩ ഒന 101 010 
ഉടടട (1൨൧൩ 0 വവ്ട ബഠധിഠനട മറി 
ന ല്നഥിഠം 09 ടചാഇ ഥി 
നഠര് 1൧൦ഠട" 19൦ നഠിഷബ്൦ം ൬൭3510൩൭ 
ഇ ഠഴണണംബ്്ന£ള ബാഥ്ഠടം 1126 
൦ലിഠി൦ടട . ൧0സ൦ഥഡഠധയട 268) വ് ൧ 
൧1൦50൦; 11൨൦ ൫൭5൭310൩൨൦ 7ടട൦൩൩൦- 
ഇട ൨ ൭ 13൩01; ൨൦ 00, 640- 
10 011 നീ0ഠനട ൨! ഒ 1ധിധട 
(൭൦; ൨൦ 7ലിലിഠധട വസ, 990 
കുര് ഷഫദഥ്വ്ടന ൨! ൭ ൪ഠഥനനംറി; 
൨൦ ലറ൮ലവിഠയടഥടെട ൨ 2൨ ൧൧൧൧ ഒറ 
൦ ഗാല” ൨ ൭ 7ബടിമം ൨൦ 
്്പ്നളിഗ ൨4 മ സനാധ്ട 27% 
(6 2ചിട ൮ പ് 59ഴയടര്ഥേ ൧൪ 2 
ടി ൧൧1൦0൩; 1൨6 ലട ൨ ലിചടട ൨൪ 
൬20൦ കറ 6ഠഠഠഥാഠസ്സ൦ 1നല6ട% ൧൪ 
ടാധ്ലി 17൭0100൩ ട9൩0111൦0 1൩ 1൨൦ 
൧൬൦൦ 01% സ്/ലച, ൨൦ 2൧൭ 
ഇട ല് മിന] കട൮നധഠനട 9൩൧ 
൧൦ നഠനാഠ൩മബികട ൨ ൧ഠഡിറലി യദ 
ലട 5൦൨ 8 111116 ഒനഠ ൭൮ചപീഥ൦- 
പാട മ൦ ൨൦ ല്ബ൦ട വ് സ്വ സട 
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ചിറയിന്കീഴ് പത്തനാതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 
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ക കെ. ഇ.” ചെറിയാന് ാ 
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